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آزادى ،کار کند .جدا کردن دل از عقل و بى اعتنائى به عقل ،نیز ،عرفان
کامیابى نشد و نیست 2.زیرا در روشهایى که بكار رفتهاند ،اصل راهنما
ثنویتبوده و بخش بزرگ هر روش ،خالى از واقعیتو پر از مجاز بوده
است .در منطق صورى ،تنها بنا بر غفلت از معنى و محتوى نیست بلكه،
بسا ،بنا بر قلب معنى و محتوى به ضد آن نیز هست .منطق جدلى از
همان اصل ،اصل ثنویت تك محورى ،پیروى کرد و خودکامانه هر واقعیتى
را به محتوى و شكل(زیر بنا و روبنا) تقسیم و شكل را تابع محتوى گرداند
و باز منطق قدرت مدارى گشت و عقل را از آزادى محروم گرداند.

حاصل مطالعه را در آغاز آن بخوانيد
بر خواننده کتاب است که بداند کتابى از این نوع را مىتوان آسان
خواند و فهمید ،وقتى ،پیشاپیش ،بدانیم روش را از راه تجربه کردن
مىتوان فهمید و آسان فهمید .آسانترین روشها ،هرگاه به قصد بكار
بردن خوانده نشوند ،بسى مشكل مىنمایند .بر آن امید دارم که خواننده،
کتاب را بمثابه روش عقل وقتى مىخواهد از آزادى خویش غافل نشود و
نیز وقتى میخواهد در آزادى ،از تمام استعدادهاى خویش بهره جوید،
بخواند و از راه تجربه کردن بفهمد .بدین کار ،او در مىیابد که ،بعنوان
انسان ،مجموعهاى از استعدادها است و نشانه آزادى عقل ،یكى ،فعالیت
همآهنگ و خود جوش استعدادهاى انسان در جریان رشد است.
در این کتاب ،همانسان که در این حاصل سخن  -مدخل ،روشهاى
عقل ،وقتى قدرت را مدار مىکند با روشهاى عقل آزاد مقایسه شدهاند.
این مقایسه هم بكار عقل در سنجش اصل راهنما و روش خویش مىآید و
هم او را از چند و چون غفلتش از آزادى آگاه مىکند و هم روشى را که
عقل آزاد بكار مىبرد ،در دسترس او قرار مىدهد.
روشى که در مطالعه و تدوین و تحریر کتاب بكار رفته است،
فرآورده آزمون نویسنده است .بر آن بودم که خاصههاى حق و واقعیت را
بیابم و یافتهها را ،به محك تجربه ،بیازمایم .حاصل مطالعه ،کارى شد که
اینك در اختیار خواننده است .در این کار ،در هر خاصه ،خاصههاى دیگر
حق و واقعیت نیز جستجو شدهاند .این روش ،تحقیق را از تناقض مصون
و بر تمامى روشهاى عقل قدرتمدار و عقل آزاد شامل گرداند .هر یك از
روشهاى عقل ،به روشهاى فراوان دیگر ،محك خورده است .بدین سان،
هر روش ،به تمامى روشهاى دیگر ،آزموده شدهاست .این آزمون بدان
خاطر بود که ،براى پرسشى ،پاسخ یافته شود :آیا حق و آزادى مىتوانند
تعریفى جز تعریف قدرت داشته باشند؟ پاسخ یافته شد و آن اینست:
الف -تعریفهاى حق و آزادى ،بدون آنكه قدرت معنى دهند ،نه تنها
ممكن است بلكه تعریف کردن حق و آزادى وقتى قدرت معنى مىشوند،
نا ممكن مىشود .چرا که تعریف حق و آزادى به قدرت ،تعریف آن به ضد
حق و آزادى مىشود .چون تعریفهاى حق و آزادى وجود دارند ،پس،
ب -بیان آزادى وجود دارد و عقل آزاد ،در فعالیت طبیعى خویش،
آن را بكار مىبرد و
ج -اصل راهنما و روشى که عقل آزاد بكار مىبرد مىباید خاصههاى
حق را داشته باشند:
 -8اصل راهنما و روشى که عقل راهنما بكار مىبرد ،مىباید خالى از
مجاز باشد .بدین قرار ،دو منطق ،یكى منطق صورى و دیگرى منطق
جدلى (دیالكتیك) روش عقل آزاد نیستند .در حقیقت ،اگر بنا را براین
بگذاریم که بیانى جز بیان قدرت ساخته نشدهاست و نمىتوان ساخت،
بناگزیر ،عقل در «زندان نامرئى»{ }8بودهاست و هست و مىماند .و اگر بنا
را براین بگذاریم که آزادىذاتى هستى است و آزادى مىتواند به بیان در
آید و به بیان نیز در آمدهاست ،پس عقل ،در حالت فطرى ،وقتى در بند
روابط قوا نیست ،آزاد است .زمانى هم که از آزادى خویش غافل مىشود
و به بند قدرت در مىآید ،مىتواند آزادى خویش را به یاد آورد و از زندان
قدرت بدر آید .هم در غرب و هم در شرق ،فلسفهاى که عقل را موضوع
کار خویش کرده ،نتوانسته است عقل آزاد را بازیابد .بسا کوشیده است
عقل را به بندگى قدرت درآورد و در این بندگى نگاه دارد .نتوانسته است
عقلى را بیابد که بتواند بر موضوع معرفت خویش محیط شود 8و در

شدنى نبوده است.
 -2با خالى شدن از مجاز و خیال ،روش از تناقض در خود و تضاد با
حق و واقعیت نیز خالى مىشود .تضاد شكل با محتوى و تضاد صورت با
محتوی و لفظ با معنی یا دادن معنا و تعریفى ناقض معنى و تعریف واقعى،
به کلمه و کالم ،از عمومىترین روشهایى است که عقل قدرتمدار بكار
مىبرد .براى مثال ،آزادى را قدرتى معنى کردن که فرد دارد ،جعل معنائى
به قصد نقض معناى آزادى است .یا واقعیت فقررا با ثروتمند نمائى
پوشاندن و به عكس ،رایجترین تضاد ظاهر با باطن است .و یا مقایسه
صورتهاى همسان به قصد همسان باوراندن ماهیتهاى متضاد و یا مقایسه
صورتهاى نایكسان براى اثبات نایكسانى ماهیتها (نمونه تبعیض نژادى)
دو روشى هستند که عقل قدرتمدار فراوان بكار مىبرد .و نیز ،پوشاندن
تضاد ماهوى با توحید صورى و یا پوشاندن توحید ماهوى با تضاد صورى،
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براى مثال ،چون عقل بر مدار قدرت کار مىکند ،رشد تعریف و
معنائى یافته است که ضد معناى کلمه است .توضیح اینكه تكاثر و تمرکز
و انباشت قدرت رشد معنى شده و اسطوره رشد عقل را از آزادى خویش
غافل و چشمان جهان بینش را از دیدن این واقعیت که تكاثر و تمرکز و
انباشت قدرت به تخریب حیات انجام مىشود ،باز داشته است .بدین
قرار ،از بنبست رشد سخن راندن و آن را اسطوره شكسته غرب خواندن،
بیان تمام واقعیت نیست .چرا که اگر حیاتمند فعال نمىبود و فعالیت بر
خود نمىافزود ،رشد نیز نبود .اگر رشد واقعیت نداشت ،نمىشد کلمه را
نگاه داشت و معنى آن را تغییر داد .عقلى که قدرت را محور مىکند،
روشى را بكار مىبرد که ،در آن ،صورت حجاب محتوى مىشود .منطق
صورى منطق قدرتمدارى و روش عقل قدرتمدار در معنى و محتوى را با
حجاب صورت پوشاندن و معنى و محتوى مقلوب کردن است .منطق
جدلى (دیالكتیك) گمان مىبرد عقل را توانا مىکند تا از صورت به
محتوى گذر کند ،غافل از آنكه با تقسیم واقعیت به رو بنا و زیر بنا و
شكل را تابع محتوى کردن و محتوى را به محور فعال و محور فعلپذیر
تقسیم کردن و ،در قلمرو ذهن و نه در عرصه واقعیت ،نقش دو ضد را به
آنها دادن ،جز قانون قدرت را قانون هستى فرض کردن نشد و
نمىتوانست بشود .چنانكه هگل هستى مجرد را با نیستى مجرد یكى
مىگرداند .غافل از اینكه «مجرد» بنا بر اینكه صفت هستى و یا صفت
نیستى بگردد ،دو معناى متضاد پیدا مىکند :زمانى که صفت نیستى
مىشود ،خالى از هرگونه هستى معنى مىدهد اما وقتى صفت هستى
مىشود ،آن را از هرگونه تعینى مبرى مىکند که از جمله سالب آزادى او
است .بدین قرار ،هم منطق صورى و هم منطق جدلى (دیالكتیك)
ترجمان اصل ثنویت تك محورى هستند و این اصل بیانگر جبر است.
بدین خاطر ،عقلى که اصل ثنویت را راهنما مىکند ،از آزادى خویش
غافل و به جبر معتاد مىشود .پس ،اگر ،بر اصل ثنویت ،بیان آزادى هرگز
ساخته نشده ،به این علت بوده است که بر این اصل ،چنین بیانى ساخته
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از روشهاى عقل قدرت مدار است .چنانكه میانگین درآمد سرانه ،تضاد
فقر و غنا را مىپوشاند و رقم رشد تولید ناخالص ملى ،در نزدیك به
تمامى موارد ،تخریب ثروت ملى و محیط زیست را مىپوشاند و اسطوره
رشد ،چشمها را از دیدن واقعیتى باز مىدارد که تخریب است.

وجود دارد و ،با خوردنش ،او حیات جاودان مىجوید و دانش و توانائى

 -8و هر گاه روش از مجاز و خیال و تناقض و تضاد خالى شد ،از زور

خدائى مىیابد .خاصیتى که عقل آدم ،از رهگذر «قدرت خدائى طلبیدن»،

نیز خالى مىشود .با آنكه ،بكار بردن زور ،عقل را از آزادى خویش محروم

در «میوه ممنوعه» سراغ کرد ،رابطه این عقل را ،با آن میوه ،وارونه

و بدین محرومیت ،عقل عقیم مىشود ،به ندرت روشى بكار مىرود که

گرداند :اینك «میوه ممنوعه» بود که بر عقل او فرمان مىراند .راست

زور عنصرى از آن نباشد .فزونى ضد رشد (ویرانگریها) بر رشد (بالیدن و

بخواهى ،میوه واقعیت خویش را از دست داده و مجاز ،اسطوره قدرت ،و

بارور شدن انسان بمثابه مجموعهاى از استعدادها و عمران طبیعت)،

فرمانروا گشته و عقل او را ،از جمله ،برده این سه مجاز ساخته بود:

خود را در حجاب واقعیت گرائى پنهان مىکرده است و پنهان مىکند.
نیك که بنگرى ،سر از «میوه ممنوعه» در مىآورى :آدم ،پیش از تجربه،
به وسوسه شیطان ،باور کرد که در «میوه ممنوعه» خاصیت ادعائى او

گزارش مىکند میزان اعتیاد جامعهها را به خشونت .و میزان زورى که

 -8پیش از تجربه ،خاصیت درخور قدرتمدارى را به واقعیت دادن و

عقل جمعى و یا هر انسان بكار مىبرد ،گویاى اندازه غفلت عقل جمعى و

 -2انتظار خدا شدن از خوردن میوهاى داشتن و غافل شدن از این

نیز عقلهاى فردى از آزادى خویش است.

واقعیت بدیهى که میوه (= واقعیت) پدیده است و

 -4و چون روش از مجاز و خیال و تناقض و تضاد و زور خالى شد ،از

 -8عقل را از کار طبیعى خویش که شناخت و خلق است بازداشتن

ابهام نیز خالى مىشود .هر اندازه عقل آزادتر ،روش شفافتر و هر اندازه

و حكم تجربه ناپذیرى را به اجرا گذاشتن.

روش شفافتر ،عقل آزادتر .آن کس که جریان زورمدارى را تا آخر

بدین سان ،آن واقعیت گرائى قالبى که قدرتمدارها بدان قدرتمدارى

مىرود ،عقل خویش را در ظلمات ابهام فرو مىبرد .عقلى که به زور معتاد

را توجیه مىکنند ،در حقیقت ،گریز از واقعیت و واقعیت را میوه ممنوعه

مىشود ،با ساختن و بكار بردن سانسورها است که خویشتن را در ظلمات

کردن (= اسطوره حاکم بر عقل و غافل کنندهاش از آزادى) و آن را به

سرگردان مىکند .مطالعه انواع سانسورها در جامعهها ،میزان اعتیاد به

خود و به عقلهاى فردى و جمعى خوراندن است.

زور و وحشت عقلهاى فردى و جمعى را از روشنائى و شفافیت بدست

واقعیت را به واقعیت گرائى بدل نكردن و با آن رابطه مستقیم برقرار

مىدهد .عقلهاى فردى و جمعى که در زندان تاریكیها هستند ،خود را از

کردن ،روش کار عقل آزاد است :پیش از تجربه ،براى عقل آزاد ،واقعیتى

جریان آزاد اطالعات و جریان آزاد اندیشهها محروم و ،بنا بر این ،از

که او را بى اختیار کند و به کارى وادارد ،وجود ندارد .در جریان تجربه ،از

خالقیت ناتوان و محكوم به حكم زور مىکنند.

آغاز تا پایان ،واقعیتها ،به تدریج ،در جاهائى قرار مىگیرند که تجربه به

 -5و هر زمان روش از مجاز و خیال و تناقض و تضاد و زور و ابهام

هریك از آنها مىدهد .براى مثال ،اگر عقل در مقام شناخت پدیدهاى

خالى شد ،از تبعیضها نیز بى نیاز و آزاد مىشود .تبعیضهایى که در

باشد ،آن پدیده موضوع شناخت مىشود .عقل براى اینكه پدیده را

جامعهها وجود دارند ،حتى وقتى اصل راهنما ثنویت است ،با دو برداشت

بشناسد ،مىباید بر آن محیط شود .درست وارونه رابطه با «میوه ممنوعه»

از عدالت ،موجه یا ناموجه ،باور مىشوند :تعریف عدالت بر اصل برابرى،

که اسطوره جانشین واقعیت و بر عقل محیط مىشود .پدیده مجموعهاى

تبعیضها را ناموجه و تعریف عدالت بر اصل نابرابرى آنها را موجه

از اجزاء است .در مرحله شناسائى اجزاء ،عقل همچنان بر اجزاء محیط

مىگردانند .بر اصل تنازع براى بقاء ،تبعیضها جبرى نیز مىشوند .کم

است و به تدریج که تجربه پیش مىرود ،هر جزء موضوع شناخت

پیش نمىآید که قدرت مدارى ،به قصد فریب ،تعریف عدالت بر اصل

مىشود .در جریان تجربه ،رابطه جزءها با هم و رابطه مجموعه آنها یعنى

برابرى را مىپذیرد اما عدالت را نه میزان که هدف قرار مىدهد .نتیجه آن

پدیده موضوع شناسائى با پدیدههاى دیگر ،از پى هم ،به شناخت در

مىشود که تبعیضها بر جا مىمانند و بسا تشدید نیز مىشوند.

مىآیند.

اما اگر عقل آن آزادى را پیدا کند که بدو امكان دهد در کار خویش

واقعیتشناسی ،که به رابطه مستقیم عقل با واقعیت میسر مىشود،

تأمل کند ،به تبعیضى پى مىبرد که بر پندار و گفتار و کردار آدمى حاکم

همین است .این شناسائی به کمال نزدیك می شود

است و دائم بكار است یا بكار تغییر شكل دادن تبعیضها و یا زائیدن

 -9وقتی احاطه عقل بر موضوع شناخت ،کامل باشد .اگر عقل از

تبعیضهاى جدید می رود:

اصل راهنمائى پیروى کند که دید او را محدود بگرداند ،کارش سازگار

تبعیضى که عقل بسود قدرت و به زیان آزادى خویش بر قرار

کردن واقعیت با اصل راهنما مىشود .چنانكه طى قرون ،عقولى که گرفتار

مىکند ،همان میوه ممنوعه بد سرشتی است که آدم خورد و آدمیان

جبارى بودهاند که ثنویت است ،هستى را تابع اصل راهنماى قدرتمدارى

مىخورند .اگر عدالت را بر اصل موازنه عدمى تعریف کنیم و میزانى

تصور کردند و بنگر جنگها و ویرانیها که ببار آوردند و هنوز نیز ببار

بدانیم که بودها یا هر آنچه هستى فطرى و طبیعى دارد را از نبودها یا

مىآورند.

فرآوردههاى قدرت  -که از خود هستى ندارند و فرآورده روابط قوا

هرگاه عقل آزادى خویش را به یاد آورد و باز یابد ،در مثال «میوه

هستند – جدا مىکند ،ستم اصلى را خدائى بخشیدن به مجازى مىیابیم

ممنوعه» ،تأمل دیگرى مىکند :رابطه آدم با «میوه ممنوعه» چه نوع

که قدرت است .حاکم کردن قدرت بر عقل ،درخت بد سرشتى مىشود

رابطهاى است؟ کدامیك فعال و کدامیك فعلپذیر هستند؟ رابطه آنها،

که میوه تلخ و کشندۀ حیات را به بار مىآورد.

رابطه فعال و فعلپذیر است« .میوه ممنوعه» فعال و آدم فعلپذیر است.

 -6تبعیضى که بسود قدرت و به قیمت غفلت عقل از آزادى

زیرا خاصیت «قدرت خدائى بخشیدن» در «میوه ممنوعه» گمان رفته

خویش ،برقرار مىشود ،رابطه عقل را با واقعیت چنان تغییر مىدهد که

است و آدم بر این باور است که ،نابرده رنج ،به گاز زدن میوهاى ،همتاى

در پندار و گفتار و کردار انسانها و در رابطههایشان با واقعیت هائى که

خدا مىشود .بسا خدا را از خدائی می اندازد و خود خدا می شود .تعطیل

خود و یكدیگر هستند و با واقعیتهاى دیگر ،بیانگر واقعیت گرائى دروغین

توحید همین نیست؟ و این همان کاری نیست که هر قدرتمداری میکند؟

مىشوند .به حكم این تبعیض ،واقعیت گرائى دروغین جاى رابطه راستین

بدین قرار ،هر بار که ،رابطه با واقعیتى ،عقل را فعلپذیر و آن

عقل با واقعیت را مىگیرد .در عصر ما و در عصرهاى پیشین ،قدرتمدارى

واقعیت را فعال و حاکم بر عقل بگرداند ،کار عقل نه واقعیت شناختن که
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از واقعیت گریختن است .و چون در این رابطه ،عقل فعلپذیر و واقعیت

اندازه زمان و مكانى که در آنها عقل به شناخت و تعقل و خلق مىپردازد،

فعال است ،رابطه ترجمان ثنویت تك محورى است .بدین قرار ،عقل

بىکرانتر ،وجدانش بر آزادى خویش بیشتر و از سیطره قدرت رهاتر و به

وقتى آزاد است که از هر محدود کننده رها باشد که مانع محیط شدنش

شناخت حقیقت قریب تر و در تعقل به خط عدالت نزدیكتر است.

بر موضوع شناسائى بگردد و یا مانع از بهره ور شدن از تمامى توان

فرآوردهاش نیز به حق نزدیكتر و بنا بر این دیر پاتر مىشود .بدین قرار،
در واقعیت گرائى که قالبى است  ،زمان هم اکنون و مكان همین جا است.

خالقیتش بشود :موازنه عدمى اصل راهنماى عقل آزاد است.
 -8هشدار! عقل با موضوع شناخت خود نیز نمىباید بر اصل ثنویت

در واقعیت شناسی ،زمان و مكان بى نهایت است :این روش را هر کس

رابطه بر قرار کند .یعنى خود را محور فعال و واقعیت موضوع شناسائى را

دیگر در همه جا و همه وقت مىتواند بكار برد و صحت علم حاصل را هر

محور فعلپذیر گمان برد .چرا که الف  -این رابطه او را محدود و از محیط

کس دیگر ،در هر جا و زمان دیگر ،به شرط یكسانى شرائط ،مىتواند به

شدن بر موضوع شناسائى باز مىدارد .در شناخت ،عقل آزاد بنا را نه بر

تجربه ،محك زند.

توحید مىگذارد و نه بر تضاد .چرا که دیدش را محدود و مبهم مىکند و

 -81شناخت و تعقل و خلق ،فعالیتهاى خود جوش عقل هستند .از

از دیدن واقعیت آنسان که هست باز مىدارد .عقلى که برده قدرت

رهگذر فعالیت خودجوش است که عقل آزاد با واقعیتها رابطه مستقیم بر

مىشود ،بنا بر موقع ،یا واقعیت را بر خود حاکم و یا خود را بر واقعیت

قرار مىکند .بهمان نسبت که عقل از آزادى خویش غفلت مىکند ،از

فرمان روا گمان مىبرد .خواه بداند و چه نداند که قدرت از تخریب و مرگ

فعالیت خودجوشش کاسته و بر فعالیت قدرت فرمودهاش افزوده مىشود

پدید مىآید ،و او مأمور ویران شدن و ویران کردن مىشود .پس کجا

و رابطهاش با واقعیت غیر مستقیمتر مىگردد .اگر عقل تجربه کند و به

جاى شگفتى است اگر آدمیان این سان ویران مىشوند و ویران مىکنند!

تجربه در یابد که تحت امر قدرت نه مىتواند علم بجوید و نه تعقل و خلق

بدین قرار ،تأملى دیگر در «میوه ممنوعه» درسى نوتر به آدمى

کند ،دست کم بهنگام آموزش و فكر کردن ،از آزادى خویش غافل

مىآموزد :آدم تا از خود که مجموعه استعدادها بود غافل نشد ،تا

نمىماند .حال اگر چنین عقلى هنوز و باز به سراغ «میوه ممنوعه» برود ،با

خویشتن را ناچیز و «میوه ممنوعه» را همه چیز نكرد ،بطرف «میوه

شگفتى ،در مىیابد که عقل آدمى که «میوه ممنوعه» مىخورد ،فعالیت

ممنوعه» نرفت .به ناچیز و ویران شدن ،ویران کرد و بهشت آزادى را که

ذاتى خویش را که خودجوش است با فعالیتى جانشین مىکند که امرى

معرفت بر آزادى ،بر حقوق و بر استعدادهاى خویش بود ،در بیگانگى با

است:
رابطه انسان با شیطان رابطه ایست که ،بدان ،عقل آدم فعالیت خود

خود ،از یاد برد .در واقع واضع نخستین منطقهاى صورى و جدلى او بود!
بدین قرار ،واقعیت گرائى قالبى که روش کار قدرتمدارها است ،در

جوش خویش را از یاد مىبرد و امر بر مىشود .امر شیطان (اگر از این

جریان تخریب است که به انسان نقش فعلپذیر و به واقعیتى که از خود

میوه بخورى هم آورد خدا مىشوى) را مىبرد .بدین قرار ،هر رابطهاى که

عارى و اسطوره گشته است ،نقش فعال مىدهد .حال آنكه کار عقل آزاد

عقل را از فعالیت خودجوش خویش باز دارد و امر برش بگرداند ،او را از

نه «گرائی» که شناسی است .بدین کار ،عقل در راست راه رشد در آزادى

آزادیش غافل مىکند.
اما آیا عقل از خود نمىپرسد :مگر خداوند به آدم امر نكرد به «میوه

است.
 -7از محدود کنندهها که واقعیت مىنمایند ،زمان و مكان هستند.

ممنوعه» نزدیك مشو؟ چرا ،عمل به آن امر ،غافل کننده عقل آدم از

هم اکنون ،در همه جاى جهان ،مصرف بر تولید بیشى دارد .از آنجا که

آزادى خویش نبود؟ در پاسخ ،عقل آزاد ،به عقل غافل از آزادى ،یاد آور

هدف فعالیت اقتصادى قدرت گشته است ،راهبر رفتارهاى انسانها،

مىشود که ،در این مقایسه ،از منطق صورى پیروى مىکند .دو امر را

مصرف (= میوه ممنوعه عصر اقتصاد سرمایه دارى) شدهاست .نه تنها

مقایسه و بنا بر این که هر دو امر هستند ،یكسان گمان مىبرد .حال آنكه

منزلت اجتماعى که داشتن یا نداشتن کار نیز در گرو مصرف انبوه است.

امر خدا ،امر به غفلت نكردن از آزادى عقل و غافل نشدنش از صفت خود

این اسطوره معنائى را به زمان و مكان داده است که از غافل کنندههاى

جوش فعالیت او است .بیان آزادى و بیان قدرت ،در صورت ،هر دو بیان

عقل از آزادى خویش است :زمان ،زمان حال و مكان محدوده فردیت فرد

هستند .اما با یكدیگر تفاوت ماهوى دارند :بیان آزادى راهنماى عقل آزاد

هستند .بنا بر این ،انسانها ،بدون آنكه دغدغه سرنوشتى را به خود راه

در فعالیتهاى خودجوش و رشد است .حال آنكه بیان قدرت راهبر عقل

دهند که نسلهاى آینده پیدا خواهند کرد و بدون نگرانى جدى نسبت به

در از یاد بردن آزادى خود و ترك فعالیت خودجوش و سر نهادن به اوامر

آلودگى محیط زیست ،مصرف مىکنند .عقلهاى قدرتمدار سیاستمداران،

و نواهى قدرت است .از این رو ،هر والیتى که قدرت یكى بر دیگرى باشد

بنام واقعیت گرائى که قالبى است ،به جاى آنكه اقتصاد را براستى آزاد

و صفت خودجوش را از فعالیتهاى دو عقل آمر و مأمور بستاند ،قدرت (=

کنند و انسانها را از پى آمدهاى پیشخور کردن و از پیش متعین کردن

زور) را بر آمر و مأمور حاکم و این دو عقل را از آزادى خود غافل مىکند.

آینده آگاه کنند ،واقع گرائى را در این مىدانند که با تشویق جامعه به
مصرف بیشتر ،مانع از افزایش میزان بیكارى و ...شوند.
حال آنكه وقتى عقل بر آزادى خویش وجدان مىیابد و باز در «میوه

8ـ عقل آزاد

ممنوعه» تأمل مىکند ،در شگفت مىشود .زیرا زمان و مكان عقل آدم را،
بهنگام خوردن آن میوه« ،هم اکنون و همین جا» مىیابد .آیا آدم
نمىخواست با خوردن «میوه ممنوعه» ،درجا ،همآورد خدا بگردد؟ و چون

از دو روش ،یكى از راه نقد یك به یك اندیشههاى فیلسوفان ،به

این عقل بخواهد رابطهاى آزاد ،با خود و با دیگران و با محیط زیست،

عقل آزاد رسیدن و دیگرى حاصل روشى که خود بكار بردهام و تجربهاى

برقرار کند ،به تجربه ،در مىیابد که عقل در مقام شناخت و بیشتر از آن،

که در طول چهار دهه حاصل کردهام را باز نوشتن و آن را با نقد اندیشهها

در مقام تعقل و خلق ،بطور خود جوش ،زمان و مكان فعالیت خویش را بى

محك زدن ،دومى را بر مىگزینم:
همانطورکه گفتهاند و هرکس با مراجعه به عقل خود ،تصدیق

کران مىیابد:

مىکند ،در حالتى ،عقل با هر روشنى که مىبیند ،از سایهاى که نمىبیند،

مقام علم و مقام خلق مقام اینهمانى جستن با هستى است .هر
4

غفلت مىکند }2{.اما حالتى که عقل همه سو نگرنیست ،حالتى است که

اگر آدمى عقل خویش را کعبه تصور کند و به شكستن بتهاى نامرئى

در آن ،قدرت در شكلى از اشكالش ،مدار است .اصلى که بر آن قدرت،

آن بپردازد ،تا هیچ بتى بر جا نماند ،عقل خویش را آزاد کردهاست و عقل

ساختنى مى شود ،ثنویت است .بر این اصل ،وقتى تك محورى است،

در رهبرى خویش مستقل گشتهاست و این رهبرى را در خود دارد .اما

عقل وارونه واقعیت رامى بیند .وقتى دو محورى است ،در دید ،محدود به

مشكل کار در همین بت شكنى است .بسیارند آنها که جهاد اکبر مىکنند

حدود دو محور مىشود و بیرون از دو محور را نمىبیند .درون دو محور را

اما به شكستن بتها توفیق نمىیابند .بسا گمان مىبرند کامیاب شدهاند،

نیز بر مدار رابطه قوا میان دو محور مىبیند .وقتى عقل بر این اصل کار

اما وقتى از غفلت خود ،رها مىشوند که کار از کارشان گذشته است.

مىکند ،رهبریش در بیرونش ،قرار مىگیرد :خدا محورى ،ماده محورى،

بنابراین اصل راهنمایى باید و روشى که بدان آدمى مطمئن شود عقل او

انسان محورى ،نژاد محورى ،...دین محورى ،ایدئولوژى محورى و...

آزاد است.

بسیار مىشود که آدمى مىپندارد رهبرى عقل را به خود عقل باز

 - 8عقل وقتى آزاد و در رهبرى خویش مستقل است که راهنماى

گرداندهاست .فراوان مىشنویم و یا خود با خویشتن مىگوئیم« :خود را به

آن موازنه عدمى باشد .تعقل آزادى وقتى میسر است که محورى در کار

خدا سپردم و از او خواستم آنچه حق است و یا آنچه به صالح است ،بر

نباشد .وقتى محور در کار باشد ،آیا به ضرورت عقل محور دومى نمىسازد

زبانم جارى کند» .در این جملهها ،خدا رهبرى عقل را یافته است و بظاهر

که تابع محور اول است؟ آیا " وحدت وجود " ترجمان عقل تك محور

عقل از غیر خدا آزاد است .اما اگر نیك بنگریم ،مىبینیم ،محورى وجود

است؟ از اینجهت که ،به ظاهر ،هر چه روى مىدهد را از "احد" مىداند و

دارد و در رابطه با آنست که سنجیدن حق یا مصلحت را به محور دومى

گمان مىبرد عقل بر یك محور مىتواند تعقل کند و مىکند؟ اما در واقع،

واگذار مىکنیم که از خدا ساختهایم .این محور اغلب خود ما ،یا محبوب،

"وحدت وجود" گویاى این واقعیت است که عقل بر دو محور عمل

یا مطلوب و یا شكل دیگرى از اشكال قدرت است .و یا یك دین دار و یا

مىکند .اال اینكه یك محور مطلقاً فعال (خالق) و یك محور مطلقاً

یك مرامدار ،مىپندارد و مىگوید :چون طبق احكام دین یا مرام عمل

فعلپذیر (مخلوق) است .حق اینست که عقل بر یك محور نمىتواند

مىکنم ،آزادم .مسیحى مؤمن آزادى را در عمل به احكام الهى مىداند و

تعقل کند ،زیرا الف  -محور تنها معنى پیدا نمىکند و عقل نیز نمىتواند

نزدیك به تمام مسلمانان اسالم را تسلیم شدن به خداوند{ }8معنى

آن را تصور کند چه رسد به محور کردن .چنانكه اگر آفریدهاى نبود ،عقل

مىکنند و پیروان ایدئولوژیها ،آزادى را در گرو تحقق مرام خویش

او نیز نبود .آفریده هست و عقل هم دارد .این آفریده حتى اگر بخواهد

مىشمارند 8}4{.بدین «باور» احكام دین و مرام را محور مىکنند و عقل

خود را محور کند ،ناگزیر است ،وجود " دیگر خود " را نیز تصدیق کند.

خود را تحت امر والیت مطلقه آن قرار مىدهند .از اینان ،آنها که اختیار

ب  -بدینسان ،عقل دو گونه بیشتر نمىتواند عمل کند :یا آزاد از محور و

عقل خود را به مقام دینى یا مرامى مىدهند ،رهبرى عقلشان در بیرون

یا در قید دو محور .اگر در قید دو محور شد ،یا یكى از دو محور را فعال

آنهاست .خود نیز مىدانند که اختیار عقلشان در ید مقام دینى است و

مىکند و دیگرى را فعلپذیر .این را ثنویت تك محورى مىگویند و یا هر

سپردن رهبرى به مقام دینى یا مرامى را عین صواب نیز مىدانند .اما کم

دو محور را نسبت بهم فعال و فعلپذیر مىانگارد ،این را ثنویت دو

نیستند که «دین بدون روحانیت» و یا «مرام بدون ایدئولوگ» یافتهاند و

محورى مىگویند .عقلى که بر دو محور عمل مىکند ،قدرت را اصل

تصور مىکنند اختیار عقل خود را به دست آوردهاند .اما اینها بر

مىگرداند .زیرا دوگانگى که محور عقل مىشود ،تنها یك رابطه مىتواند

دوگروهند :الف  -کسانى که یا علم را محور مىکنند و به تناسب معرفت

ببار آورد و آنهم رابطه قوا است .پرسیدنى است که چرا دو محور

خویش ،در احكام دین و مرام دخل تصرف مىکنند ،یا سرمایه را محور

نمىتوانند جز یك رابطه که رابطه قوا است برقرار کنند؟ پاسخ اینست که

مىکنند ،یا قدرت سیاسى را محور مىکنند ،یا نظام اجتماعى را محور

هر رابطه دیگرى که رابطه قوا نباشد دوگانگى را از میان برمى دارد.
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مىکنند ،یا هنر را محور مىکنند و یا ...و بر این محور به احكام دین یا

موازنه سازى آزاد مىکند ،بلكه معرفت و آفریده او ،هستى مستقل پیدا

مرام معانى دلخواه را مىدهند.
ب  -کسانى که دین یا مرام"تحصیل" مىکنند تا خود به مرحله

مىکنند .اینك اگر بیانهاى قدرت را بدین دو محك بسنجیم ،مىبینیم،

اجتهاد مىرسند و یا احكام دین را حجاب مىشمارند و در پى یافتن نور

الف  -موازنه ساز هستند و ب  -بیانها از خود هستى ندارند .براى مثال

خدا در دل مىشوند .اما این نوع مجتهدان ،اجتهاد را بر چند محور بنا

والیت مطلقه فقیه ،یا دیكتاتورى پرولتاریا ،الف  -بیانگر ثنویت تك

مىنهند که بازگشتشان به ثنویت تك محورى و وارونه دیدن است و این

محورى مطلق هستند چرا که ولى امر ،در والیت فقیه ،و دولت پرولتاریا،

گونه عارفان ،دل را محور مىکنند و از نور خالى مىگردانند.

در نظر لنین و استالین ،اختیار مطلق (فعال مایشاء) دارند و جامعه نیز
باید مطلقاً فعلپذیر باشد (اطاعت محض) .این دو حكم هستى مستقل
ندارند .چراکه موکول به وجود پیدا کردن قدرت (= زور) هستند .قدرت

8ـ و در اثرى از کارل مارکس که به فارسى ترجمه شدهاست ،بر پشت جلد آن،
تعریف آزادى اینطور آمده است« :کل آزادى عبارت است از بازگرداندن جهان
انسان و روابط انسان به خود انسان .آزادى سیاسى ،از یك سو ،تقلیل انسان است
به عضوى از جامعه مدنى ،به فردى مستقل و خود پرست و از سوى دیگر ،به یك
شهروند ،یعنى شخصیتى حقوقى .تنها زمانى که فرد انسان ،انسان واقعى ،شهروند
انتزاعىرادوبارهبه خویش بازگرداند و انسان به عنوان یك فرد در زندگى روزانهاش
کار فردیش و روابط فردیش به موجودى نوعى تبدیل شود ،تنها زمانى که انسان
«توانایىهاى اختصاصیش» را چون نیروهاى اجتماعى بشناسد و سازمان دهد و
بدین سان ،دیگر نیروهاى اجتماعى را از نیروى خویش به شكل قدرتهاى سیاسى
جدا نكند ،تنها در آن زمان است که آزادى انسان کامل خواهد شد» .درباره مسئله
یهودگامىدرنقد فلسفه هگل ترجمه دکتر مرتضى محیط نشر اختران .پرسشهایی
که درباره برداشت مارکس از آزادى مطرحند را نمىکنیم و یادآور مىشویم ،که بنا
بر این برداشت ،آزادى در آخر فراگرد سیر جدالى تحول اجتماعى قرار مىگیرد.

نیز از خود هستى ندارد .این نیرو است که در رابطه قوا ،در زور از خود
بیگانه مىشود .حال اگر از این مثال ،که ترجمان ثنویت تك محورى
است ،بسوى رابطهاى حرکت کنیم که بیانگر موازنه عدمى است ،نخست
به مردم ساالرى بر اصل انتخاب مىرسیم که در آن نمایندگان اکثریت
حكومت مىکنند اما نمایندگان اقلیت نیز فعال هستند (ثنویت دو
محورى) .اگر به حرکت ادامه بدهیم ،به مردم ساالرى بر اصل مشارکت
مىرسیم .اگر هنوز به حرکت ادامه بدهیم ،به والیت جمهور مردم بر
یكدیگر مىرسیم که ،در آن ،رابطهها ،از زور پاك مىشوند و مشارکت بر
میزان دوستى میسر مىشود .با وجود این ،انسانها در باره یكدیگر
تصمیم مىگیرند .اگر همچنان به حرکت ادامه بدهیم ،سر انجام به رهبرى
5

مستقل مىرسیم :هیچكس مالك تصمیم 8بر دیگرى نیست :انسان داراى

ممكن نبود زیرا زور به هدفى راه مى برد که بدان ،زور مدار بكار بردن زور
را مشروع جلوه میدهد .بدین خاطر است که دین ساالران «آمریكا
ستیزى » و مبارزه با «توطئه هاى شیطان بزرگ و از ناب آن » را هدفى
مىخوانند که ،جز به زور ،بدان نمىتوان رسید .آیا نمى دانستند به هدف
2
آزادى از سلطه آمریكا ،از راه آزاد شدن مىتوان رسید؟

به محورى متكى نیست و از زور و غیر حق خالى است)  .دست آوردهاى

ب  -یك لنینیست که به «تضاد درونى و دیالكتیكى » قائل است،

علمى که بیانگر ثنویت نیستند ،تا حدودى از این نوع هستند .با وجود

نمى تواند حكمى را صادر کند که هم تناقض و هم تضاد در بر نداشته

این ،پرسشهاى زیر محل پیدا مىکنند:

باشد و روش اجراى حكم غیر از زور و خشونت باشد .براى مثال ،تضاد

قوه رهبرى است و عقل این انسان ،بر موازنه عدمى هر اندیشهاى که
مىسازد ،از خود هستى دارد و مستقل است نه تنها به این دلیل که
رهبرى آزاد را این عقل الف  -اندر مىیابد و ب  -بكار مىبرد ،بلكه هر
اندیشهاى ،بر اصل موازنه عدمى ،از خود هستى مستقل پیدا مىکند (زیرا
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پرولتاریا با بورژوازى ،در درون وحدتى روى مىدهد که ملت است .اما دو

نباشد؟ به سخن دیگر آیا خلق اندیشه آزاد خالى از تناقض و یا تضاد

طبقه پرولتاریا و بورژوازى ،دو ضد هستند که هر یك ،به نوبت ،نظام

است؟ در یافتن پاسخ ،به سراغ اصل راهنما برویم :عقلى که در بند

دیكتاتورى برقرار مىکنند .بنا بر این ،رابطه و روش این دو طبقه رابطه

ثنویت است ،اگر محور دومى نیابد ،محورى مىتراشد که از خود وجود

تضاد و روش خشونت است .از این رو مىگویند :قهر ماماى تاریخ است!

ندارد :دیالكتیك تناقض .در این تناقض ،هستى هست .عقل قدرت مدار،

اما این حكم تناقض ها در بر دارد .از جمله ،این تناقضها :اگر میان دو ضد

نیستى را که نیست ،محور دومى مىگرداند و میان این دو محور ،هستى و

جز «کینه طبقاتى» و خشونت رابطه و روشى بر جا نماند و تضاد از راه

نیستى ،رابطه برقرار مىکند .اما نباید پنداشت که جدال متناقضان را

حذف حل شود ،دیگر تضاد درونى و دیالكتیكى نیست .دو ضد در بیرون

عقل فیلسوف مىسازد .انسانها در زندگى روزانه ،هر بار که دروغ

یكدیگرند .و اگر بنا بر دیالكتیك بود ،اراده دخالت نمىکرد و تحول بطور

مىگویند ،فرآورده عقل آنها متناقض است .در حقیقت ،عقلى که دروغ را

خود جوش انجام مىگرفت و انقالب نه از راه حذف که از راه آزاد کردن

مىسازد ،واقعیت را با پوشش دروغ مىپوشاند .نیك که بنگرى مىبینى،

بورژوا از پندارهاى طبقاتى به انجام مىرسید .و چونست که به عقل لنین

حتى وقتى تناقض را محال و تضاد را بمعناى وجود دو ضد در بیرون

نرسید که روش کردن خشونت بازسازى نظام طبقاتى است ،چنانكه در

یكدیگر ممكن مىداند ،عقل قدرت مدار ،بدون اعتناء به محال بودن

عمل نیز نظام طبقاتى بود که بازسازى شد.

تناقض ،فرآورده هایش متناقض هستند .براى مثال ،کسى که با وجود

ج  -یك لیبرال از نوع آقاى جورج  .دبلیو  .بوش  ،نیز نمى تواند

خورشید در آسمان مىگوید شب است ،تناقض مىگوید .زیرا جمع کردن

حكمى صادر کند که تضاد و تناقض و زور در بر نداشته باشد .از احكامى

شب و روز ،در آن واحد محال است .حال اگر دروغگو بخواهد دروغ را به

که او صادر کرده است ،دو حكم را تكرار مىکند و تكرار مىشوند« :هر

شنونده خود راست بباوراند ،ناگزیر مىباید آفتاب را از دید او بپوشاند.

کس با ما نیست با تروریست ها است» و «عراق و ایران و کره شمالى

پس یا باید او را در تاریك خانه قرار دهد و یا چشمان او را ببندد .روشى

محور شر هستند» .بنابراین دو حكم ،محور خیر امریكا و محور شر

که دژخیمها ،در زندانها با قربانیان خود مىکنند ،این روش است .و

«تروریست ها» هستند .هر کشورى که با محور خیر نیست ،به ضرورت ،با
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محور شر است .میان دو محور نیز جز جنگ که او نخست آن را «جنگ

اصالت مىدهد .حال اگر تناقض را محال بداند ،دو ضد را محور مىکند و

صلیبى» نامید ،هیچ بر جا نیست .اما تناقضهاى این دو حكم نیز بسیارند:

فرآورده هایش ترجمان تضاد و ،در همان حال ،تناقض آمیز مىشوند .و

تناقض اول اینكه « تروریست ها» و رژیمهاى شر ،اگر یك جا ساخته

اگر تضاد را به درون یك وحدت آورد و ضدین را به جدال اندازد ،باز

آمریكا نباشند ،نقش آمریكا در پدید آمدنشان تعیین کننده بودهاست .اما

فرآورده او ،عقل قدرت مدار ،هم تناقض در بردارد و هم تضاد و هم به زور

خیر شر نمى زاید .پس وقتى زاینده شر شرزدایى را از خود شروع

نقش اساسى مىدهد .براى مثال:
الف  -عقل قدرت مدار یك دین ساالر که در پیروى از منطق
ارسطو ،تناقض را محال مىداند ،تضاد را ممكن مىشمارد .اما در هر حكم
این عقل که بنگرى ،مىبینى بیانگر تناقض و تضاد و زور ،هر سه ،است:
امریكا را" شیطان بزرگ " مى خواند .این حكم بیانگر تضاد خیر (رژیم
دین ساالران) و شر (رژیم آمریكا) است .بدیهى است رابطه با «شیطان
بزرگ» رابطه قوا و خشونت است اما واجد چند تناقض نیز هست .از آنها،
سه تناقض را خاطر نشان مىکنم :شیطان را باید راند حال آنكه دین
ساالران از آن رو امریكا را شیطان بزرگ مىخوانند که او را به درون
آورند و محور سیاست داخلى و خارجى کنند .مهمتر اینكه شیطان تا
بدرون در نیاید ،عمل نمىکند و در درون جز از راه ویرانگرى عمل
نمىکند  .بنا براین ،مصونیت از شیطان بدان است که فرصت هاى بكار
رفتن زور را برجا نگذارى .به سخن دیگر ،خشونت زدایى کنى .حال آنكه
دین ساالران همه عرصه ها را عرصه خشونت میگردانند .در نتیجه ،راندن
شیطان که با خشونت زدائى همه جانبه میسر مىشود ،جاى خود را به
خشونت گرائى همه جانبه سپرده است و بدان ،حضور آمریكا در همه
ابعاد زندگى اجتماعى مردم ایران ،شبانه روزى شدهاست  .جز این نیز

نمىکند ،قصد او نه از میان برداشتن شر که بحران سازى و استفاده از
بحران است .تناقض دوم اینكه ترور و تروریست زاده خشونت گسترى و
خشونت گسترى ذاتى روابط سلطه گر  -زیر سلطه اند .این رابطه است
که مى باید تغییر داد .راه حل نظامى را سیاست خارجى گرداندن ،حكایت
از تغییر رابطه نمى کند ،حكایت از تشدید رابطه مسلط  -زیر سلطه
مىکند .و تناقض سوم اینكه تشدید رابطه سلطه گر  -زیر سلطه و
افزودن بر کار برد زور ،بار سلطه گر را سنگین و سنگین تر مى کند و ،در
همان حال ،بر شمار تروریست ها مىافزاید .با زنده قدرت امریكا مى شود
چرا که انحاللش شتاب مىگیرد.
و در احكام سه نوع عقل قدرت مدار که بنگرى  ،مى بینى فاقد
شفافیت نیز هستند:
 -8/4دیدیم که فرآورده عقل قدرت مدار ،متناقض است و بناگزیر،
تناقض پوشاندن واقعیت با مجاز و حق را ناحق و ناحق (نبود حق) را حق
جلوه دادن مىشود .از این رو فرآوردههاى عقل قدرتمدار ،مبهم مىشوند
و مبهم صفت ذاتى احكام چنین عقلى مىشود .در حكم عقل قدرت
مدار که نیك بنگرى مى بینى ،بهمان اندازه که حكم از خود هستى
2ـ پیام ابوالحسن بنى صدر ،به مناسبت  22بهمن  ،8881انقالب اسالمى ،شماره
585

8ـ قرآن ،سورههاى انفطار ،آیه  87و سبأ 42

6

هستند .چنانكه «فعالً سؤال نكنید » توجیه شكست در جنگ و « تحلیل
نكنید» توجیه اطاعت از قدرت است.

ندارد ،یعنى به همان نسبت که مجاز است ،مبهم است  .براى مثال،
«والیت مطلقه فقیه» ،ابهام خالص است چرا که از واقعیت هیچ در آن
نیست:

ب -پرسیدنى است :اگر هر اطاعتى اطاعت از قدرت است ،پس بیان

الف -این حكم ترجمان ثنویت تك محورى است .محور فعال

قرآن 8بیان قدرت است چرا که رابطه خالق با مخلوق را ،حتى رابطه مردم

مایشاء فقیه و محور مطیع مطلق مردم هستند .اجراى این حكم به تعطیل

با پیامبر و ولى را رابطه اطاعت مىکند .یعنى به سود قدرت ،تبعیض

قوه رهبرى تمامى افراد جامعه تحت این «والیت» ،حتى خود فقیه ،میسر

برقرار مىکند .از ابهام هاى بسیار غلیظ که موجب استقرار استبدادها و از

است .چرا که بنا بر حكم ،او نیز تحت والیت مطلقه فقیه است .پس کار

خود بیگانه شدن بیان آزادى در بیان قدرت شدهاست ،یكى ابهام در مقام

اول ،سپردن جاى واقعیت (قوه هاى رهبرى اعضاى جامعه ) به مجاز،

و موقع و جاى اطاعت است .آنها که دین را بیان قدرت گرداندهاند ،غافلند

والیت فقیه است .اما،

که اگر اطاعت ،اطاعت از قدرت باشد ،اطاعت از خدا ،اطاعت از قدرت

ب -والیت سازگار با واقعیت که با فعال شدن قوه هاى رهبرى همراه

مىشود و قول خدا ،قول زور مىگردد و دعوت نه به خدا که به قدرت (=

است ،از راه انتقال معرفت برقرار مىشود .در این انتقال ،اختیار بر

زور ) است .حال آنكه ،در رابطه انسان با خدا،

دیگرى ،چه رسد به اختیار مطلق ،محل پیدا نمىکند  .اما اگر انتقال

 در مقام پذیرفتن دین ،نه اکراه هست و نه اطاعت محلى پیدا2

معرفت جاى خود را به «اختیار بر دیگرى» ،بنام معرفت ،داد ،معرفت

مىکند .پس از پذیرفتن،

دست آویز توجیه «اختیار بر» یا شفاف بخواهى ،قدرت (= زور) بر دیگران

 -خدا و طاغوت دو محور را تشكیل نمىدهند که اطاعت از خدا را

مىشود .بدینسان در قدم دوم مجاز (قدرت مطلقه بر) جانشین واقعیت

نفى طاغوت بخوانیم ،بلكه نفى طاغوت بیرون آمدن از ظلمات زور مدارى
8

یعنى معرفت (بنا بر حكم فقه) مى شود.

به فراخناى نور است .در فراخناى نور ،انسانى که آزاد مىشود و رشد
4

ج -وقتى والیت بر یكدیگر از راه انتقال معرفت به یكدیگر انجام

مىکند ،هدایت خویش را بر عهده مىگیرد و هدایت خداوندى صراط
5

مىگیرد ،معرفت هائى که مبادله مىشوند ،مى باید شفاف باشند .معرفت

مستقیم را بدو مىنمایاند .در این مقام ،این انسان است که فعال است و

مبهم قابل تفهیم و تفاهم نیست .اما وقتى معرفت دست آویز «قدرت بر»

اطاعت جز پیروى از قواعد هدایت در صراط رشد در آزادى نمى تواند

مى شود ،به ضرورت مبهم مى شود .زیرا اگر قرار باشد فقه شفاف و قابل

باشد و نیست .و گرنه خداوند هیچ ستم نمىکند و زور نمىگوید.

6

انتقال به همگان باشد ،محلى براى «والیت مطلقه فقیه » نمى ماند .از این

در رابطه با ولى امر

روست که هر دین یا مرامى دست آویز «قدرت بر جامعه» شود ،خود

 -موقع تصمیم ،موقع شور است .در این موقع ،نه اطاعت محل پیدا

قربانى اول «قدرت بر » مى شود .زیرا بهمان ترتیب که شفافیت از دست

مىکند و نه ممكن است .وقتى شورا تصمیم گرفت ،موقع ،موقع اجرا و

مى دهد ،واقعیت را نیز از دست مى دهد و جاى واقعیت را مجاز ،یا

انسان در موضع مجرى قرار مىگیرد و اطاعت در مقام اجراى تصمیم

مجموعه احكام ضد و نقیض قدرت فرموده مىگیرد .و

محل پیدا مىکند.

د -سر انجام کار به تعطیل عقل مىکشد« :تحلیل نكنید ،اطاعت

بدین قرار ،در آنچه به تعقل مربوط مىشود ،نه مقام (اندیشیدن)

کنید» حكم بر تعطیل عقل بود که «والیت مطلقه» صادر مىکرد .هر چند،

و نه موقع (زمان اندیشیدن) و نه محل (چند و چون اندیشیدن ) ،مقام و

به ظاهر ،همان تعطیل قوه عاقله است که با «والیت مطلقه » مالزم است،

موقع و محل اطاعت نیست و در این مقام و موقع و محل ،نه اطاعتى از

اما نیك که بنگرى ،حكم بر تعطیل عقل صادر کننده خود نیز هست .زیرا

خدا و پیامبر و ولى امر «از شما» مقرر است.

قدرت حاکم بر عقل است که حكم مىکند« :تحلیل نكنید ،سؤال نكنید،

بدین قرار ،فرآورده عقل قدرتمدار تبعیضهایى در بر دارد که از خود

اطاعت کنید» .عقلى که در سیطره قدرت مطلق نباشد ،این حكم را تصور

واقعیتى ندارند .از این رو
 - 8/6در جاى خود توضیح دادهام که زمان و مكان زور صفر و نقطه
و زمان و مكان آزادى بى نهایت هستى است .اینك فرآورده هاى عقل را
با این میزان مىسنجیم :عقلى که یكسره تابع قدرت (= زور) مىشود،
فرآوردهاى خالى از واقعیت دارد .به سخن دیگر ،زمان و مكان واقعى در
آن فرآورده یا صفر یا نقطه است .زیرا زمان و مكان را ذهن قدرتمدار
معین مىکند .فرض مىکنیم فرآورده چنین عقلى ،شكلى از اشكال
قدرت (= زور) باشد .از این احكام ،در تاریخ قرن بیستم ،نمونهها که در
سرنوشت ملت ها مؤثر افتادهاند ،یكچند داریم :حكم هیتلر بر سوزاندن
شهرها و جنگلها و جز زمین سوخته بدست قواى متفقین ندادن که
بالاجرا ماند و حكم خمینى «جنگ تا آخر ادامه دارد» که با سر کشیدن
(جام زهر) ،ناتمام رها شد .اما نباید پنداشت که تنها این نوع مسئوالن از
این نوع احكام صادر مىکنند .در زندگى عادى ،اشخاصى که خود را

نیز نمىکند چه رسد به تصدیق و صادر کردن آن.
بدینسان ،جریان تبدیل واقعیت به مجاز ،جریان تبدیل شفافیت به
ابهام است :در «والیت مطلقه فقیه» ،نه والیت ،نه مطلقه و نه فقیه شفاف
هستند و نه چیزى جز والیت مطلقه قدرت (زور) مى توانند باشند و یا
هستند .در تجربه ،والیت مطلقه فقیه ،همچون والیت هاى مطلقه
ایدئولوژیها ،والیت مطلقه زور شد .زیرا ،از آغاز ،محتوائى جز قدرت (=
زور) نداشت و جز آنچه شد ،نمىتوانست شد.
افزون بر جانشین واقعیت شدن مجاز که در پرده ابهام انجام
مىگیرد ،مجاز دیگرى را پرده ابهام مى پوشاند که تبعیض است:
 -8/5به ظاهر ،تبعیض به سود «فقیه» (سپردن والیت مطلقه بدو )،
نه تبعیض که مسئولیت و تكلیف پر مشقتى است .اما در حكم که نیك
بنگرى ،مى بینى ،مجموعهاى از تبعیض ها است که در پرده ابهام مخفى
هستند .
الف -عقل آزاد خلق و تولید مىکند .عقل قدرت مدار ،بخاطر
تبعیضى که به سود قدرت  -که مجاز است و از خود هستى ندارد -
برقرار کرده است ،نازا است .بنا بر این ،از خلق و تولید ناتوان است .تنها
مى تواند توجیه کند و توجیه بكار بردن قدرت .حال اگر بدین محك در
احكام عقل قدرت مدار بنگرى مىبینى ،جز توجیه نیستند و توجیه ها
نیز ،همه  ،یا توجیه به کار بردن زور و یا توجیه پى آمدهاى بكار بردن زور

 8ـ سوره آل عمران آیه  82و  882و نساء  57و...
 2ـ سوره بقره ،آیه  256و یونس  77و...
 8ـ سوره بقره ،آیه 259
 4ـ سوره یونس ،آیه  818و اسراء 85
 5ـ سوره نساء ،آیه  68و انسان  2و...
 6ـ سوره نساء ،آیه  41و...
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بدست خشم مىسپارند ،از این نوع احكام صادر و اجرا مىکنند.
اینگونه احكام را از چند نظر مىتوان سنجید :حكم زمین سوخته

مدار معین مىکند .براى مثال ،عقل آزاد یك خاصیت فیزیكى یا

تحویل دشمن بدهید بالدرنگ مىباید انجام مىگرفت و در سراسر آلمان

شیمیایى را کشف مىکند .این خاصیت شرایط زمانى و مكانى خاص خود

هم مىباید انجام مىگرفت .حكم جنگ تا رفع فتنه نیز مىباید در زمانى

را دارد .عقل قدرت مدار از این نوع کشف ها ناتوان است .در عوض،

که جنگ جریان داشت و دست کم تا از میان برداشتن «فتنه اول» که

مىتواند از کشفها در تخریب استفاده کند .چرا می تواند؟ زیرا ثنویت را

صدام و رژیم او بود ،اجرا مىشد .بنا بر این ،در هر دو حكم ،واقعیتى که

محدوده فعالیت خود مىکند و آنچه در آن نمىگنجد را اندر نمىیابد.

جنگ است زمان (طول مدت جنگ) و مكان (آلمان در جنگ دوم و عراق

حال آنكه خلق فرآوردهاى که از خود وجودى داشته باشد ،نیازمند محیط

در جنگ ایران و عراق) را دارد .اما این دو حكم بر طبق حكم دیگرى،

شدن عقل به موضوع کار خویش است .حال اگر بپرسیم در محدوده

یعنى حكم در بردارنده آرمان و هدف ،صادر شدهاند .در این حكم ،حضور

ثنویت تك محورى چه مىگنجد؟ پاسخ این مىشود که ،جز نسبت دادن

زمان و مكان نزدیك به صفر است:

چیزى به چیزى یا دادن صفتى به موصوفى ،چیزى نمىگنجد .چرا که

است که زمان و مكان خاص خود را ندارد .زمان و مكان آن را عقل قدرت

 -آرمانى که به خاطر آن هیتلر دست به جنگ زد ،ایجاد «فضاى

رابطه فعال مایشائى که خاص محور فعال است و فعل پذیرى که ویژه

حیاتى» براى «نژاد برتر» بود .پس فضا مىباید از «نژادهاى پست» پاك

محور فعل پذیر ،تنها محدوده چنین عقلى است .در این محدوده ،جز

مىشد .حكم «زمین سوخته تحویل دشمن دهید» وقتى صادر شد که

فعالیت محور فعال و فعل پذیرى محور فعل پذیر ،دیده نمىشوند .هر

زمان و مكان آرمان صفر شده بود .چون نه تنها «فضاى حیاتى» به تصرف

رویدادى ،در این فعال مایشائى و فعل پذیرى ،فرو کاسته مىشود .از این

قواى آلمان در نیامده بود ،بلكه سرزمین آلمان به تصرف قواى متفقین در

رو ،چنین عقلى تنها مىتواند کشف و ابتكار را ،و اغلب نیز در تخریب،

مىآمد و زمانى براى واقعیت بخشیدن به «آرمان» نمىماند .آرمان امكان

بكاربرد .زیرا از دید چنین عقلى ،آن فعالیتى بكار بردنى است که ترجمان

تحقق هیچ نداشت .هیتلر نیز مىباید خودکشى مىکرد و جسد او نیز

فعال مایشائى باشد .و فعال مایشائى تحقق پیدا نمىکند مگر به تخریب.

مىباید سوخته مىشد تا بدست دشمن نمىافتاد .اما نباید پنداشت که

در جریان فروکاستن ،کار عقل در دادن صفت به این یا آن محور محدود

تصدیق شكست (فضاى حیاتى امكان تحقق ندارد) بخاطر شعور هیتلر بر

مىشود .بار دیگر ،به احكامى که آقایان بوش و خامنهاى و همانندهاشان

صفر شدن زمان و مكان بود و بدین شعور ،دستور تبدیل آلمان به زمین

صادر مىکنند ،باز گردیم و ببینیم دو محور خیر و شرى که مىسازند،

سوخته را داد .بلكه حكم «فضاى حیاتى» خالى از زمان و مكان است .چرا

وجود دارند .آنها تنها به یكى صفت خیر و به دیگرى نسبت شر مىدهند

که حكم ،بدون ،اعتناء به واقعیت ها ،از جمله ،زمان و مكان ،صادر

تا خشونت و جنگ را موجه بگردانند.
و اگر بپرسیم در محدوده ثنویت دو محورى ،عقل چه مىتواند
بسازد ،مىبینیم ساخته هاى عقل ،مجموعهاى از واقعیت و مجاز مىشود.
اما از آنجا که سر انجام در کنش و واکنش دو محور با یكدیگر ،یكى
مسلط و دیگرى سلطه پذیر و حد اکثر متقابالً مسلط و سلطه پذیر
مىشوند ،ساختهها مستقل از این دو محور نمىشوند .به سخن دیگر،
بدون این دو محور ،چون حباب مىترکند و کار عقل در تصور انواع فعل و
انفعال ها میان دو محور خالصه مىشود .اقتصاد ،جامعه شناسى ،اخالق و
 ...که بر این دو محور ساخته شدهاند ،همه ،در انواع روابط دو محور
خالصه هستند .ایدئولوژیى که این یا آن بیان قدرت هستند ،نیز ،تحلیل
رابطه هاى دو محور و توصیف صفت هایى مىشوند که رابطهها و عملهاى
قرار گیرندگان در این دو محور ،پیدا مىکنند .براى مثال ،عرضه و تقاضا،
در بازار ،تحلیل رابطه فروشندگان و خریداران و توصیف صفات هر یك از
دو دسته را نمایان مىسازد  .بدیهى است که عقلى که ثنویت دو محورى
را راهنما مىکند ،از این واقعیت غفلت مىکند که به بازار نقش خدا را
مىبخشد .در نتیجه راه حلهایی که پیدا مىکند ،از محدودهاى که بازار
است و در آن دو دسته فروشندگان و خریداران زور آزمایى مىکنند،
فراتر نمىروند .بدیهى است که در این محدوده ،انواع بازارها را تصور
کردهاند اما در خارج ،تنها یك بازار واقعیت یافته است و آنهم بازارى
است که در آن دارنده صفت مسلط مىستاند و ثروت مىاندوزد و دارنده
صفت زیر سلطه مىدهد و فقر بر فقر مىافزاید.

شدهاست .شكست هیتلر در جنگ ،گویاى این واقعیت است که او بر
محور «نژاد برتر» ،حكم مىکرد .این نژاد «فضاى حیاتى» الزم دارد و آن
را ،از راه جنگ ،باید براى او ایجاد کرد .پى آمدهاى این حكم ،در زمان
هاى کوتاه و دراز و در مكان (آلمان و اروپا و بسا جهان) در نظر گرفته
نشده بودند .از آنجا که مىباید حكم از راه جنگ به اجرا در مىآمد ،پس
زمان و مكان را نه واقعیت (جامعه هاى در رابطه) که «پیشوا» معین
مىکرد .او بود که زمان و مكان جنگ را معین کرد و چون به زمان و مكان
واقعى اعتناء نكرد ،سر انجام گرفتار جنگ با جهان شد و کارش به
خودکشى و سوزانده شدن کشید.
 آرمانى که به خاطر آن خمینى حكم به «جنگ تا رفع فتنه » داد،از میان برداشتن «دولت کفر» در عراق و استقرار دولت والیت فقیه در آن
کشور بود .او نیز ،زمان و مكان واقعى (زمان و مكانى که واقعیت در آن
عمل مىکند) را با زمان و مكانى ذهنى جانشین کرد که حتى واقعیت
جنگ نیز از آن محروم بود .توضیح اینكه زمان و مكان و چند و چون
جنگ را نیروهاى در جنگ و موقعیت هاى منطقهاى و جهانى معین
نمىکردند ،بلكه حكم خمینى معین مىکرد .بارها ،این موقعیت ها و
توانائى هاى نیروهاى مسلح به او خاطر نشان شد ،اما حكم بر «جنگ  ،تا
رفع فتنه» بر قرار ماند .در واقع ،عرصه اصلى جنگ ،عرصه زمان و مكان
واقعى  -که «رهبر» آن را تا حد صفر ناچیز مىکرد -با زمان و مكان
ذهنى که رهبر آن را بى نهایت مىگرداند ،جانشین مىشد .اما جنگ در

بدین قرار ،خلق فرآوردهاى که از خود وجودى داشته باشد ،از عقل

مكان و زمان واقعى جریان داشت و چون به شكست انجامید ،او جام زهر

آزاد از محورها یعنى  ،از عقلى امكانپذیر است که موازنه عدمى را اصل

آلود را سر کشید.

راهنما گردانده است .پس ،در هر جامعه اى میزان خالقیت ،بیانگر میزان

بدین قرار ،هر بار و به نسبتى که عقل زمان و مكان ذهنى را

آزادى عقل است .در جامعه هایى که تولید نمىکنند ،اما مونتاژ و مصرف

جانشین زمان و مكان واقعى مىکند ،فرآوردهاش ،کمتر وجودى از خود

مى کنند ،اندازه آزادى عقل بسیار پایین است و کوشش در آزاد شدن

دارد .در حقیقت،

نخستین کارى است که اعضاى آن جامعه مىباید به آن برخیزند.

 - 8/9فرآورده عقل قدرت مدار هرگز وجود مستقلى پیدا نمىکند و

 - 8/8عقلى که آزاد نیست مىترسد .از رویارویى با واقعیت ها

همواره صفت چیزى یا نسبت دادن چیزى به چیزى است  .بدین خاطر

مىترسد .از این رو ،از عالمت هاى آزاد شدن ،یكى از میان رفتن این
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و اگر برده بردگى کند ،آن حكومت عادل است» .از دید او ،حكومت عادل
حكومتى است که پاسدار قشر بندى اجتماعى باشد که او ساخته است .از
دید او ،با قدرت است که مى باید عدالت رابر قرار کرد .در حقیقت نیز،
ساخته ذهنى او ،بدون مداخله قدرت (=زور) اجرا کردنى نبود و با بكار
بردن زور هم اجرا نشد .بدین سان عدالت که شاخص حق از ناحق است و
میزانى که رعایتش سبب از میان برداشتن زور مىشود ،خود زورى
مىشود که مىباید انسانها را در قالب هائى نگاه دارد که ساخته ذهن
فیلسوف هستند .بدین قرار ،ساختن تمامى فرآورده هاى عقل قدرتمدار
با حد گذارى شروع مىشوند تا براى قدرت (=زور) نقش پدید آید و بود
را نبود یا حق را نا حق بگرداند .لیبرالیسم همین کار را با آزادى مىکند:
آزادى هر کس آنجا پایان مىپذیرد که آزادى دیگرى از آنجا شروع
مىشود .با این تعریف از آزادى ،پاسدار مرزها میان فردها با یكدیگر،
قدرت است .اینك نیك در دو مثال توجه کنید :عدالتى که افالطون
تعریف مىکند ،تنها نابرابرى نیست ،مایه از قدرت دارد و قائم به قدرت (=
زور) نیز هست .آزادى نیز تنها مرزهاى فردیت نیست ،بنفسه قدرت (=
زور) و متكى به قدرت پاسدار این مرزها نیز هست .و بدیهى است که آن
عدالت و این آزادى تخریب روزافزون ببار مىآورند که آوردهاند و
مىآورند:
 - 8/81حال اگر در مرز گذاریها بنگرى مىبینى تغییر در واقعیت به
قصد جهت تخریبى دادن به عمل آدمى و محل پدید آوردن براى قدرت و
توسعه عرصه کابرد آن است .چنانكه عقل قدرت مدار ،از دانش فیزیك و
شیمى ،سالح به قصد ویرانگرى مىسازد .پرسشى که محل پیدا مىکند
اینست :آیا عقل قدرت مدار نخست ویرانگرى را به نظر مىآورد و آنگاه
در واقعیت دستكارى مىکند تا تخریب محل پیدا کند و یا ویرانگرى ذاتى
فرآوردههاى عقل قدرتمدار است؟ اسطورهاى که عقل قدرتمدار مىسازد
و اصل راهنماى خود مىکند ،تضاد است .مىدانیم که ویرانگرى ذاتى
تضاد است .اما نیك که بنگرى مىبینى ویرانگرى روش است .عقل
قدرتمدار ،بدون اصل تضاد ،نمىتواند ویرانگرى را ،بمثابه روش ،حتى
تصور کند.
با وجود این ،در اینجا ،نوعى ویرانگرى را شناسائى مىکنیم که ،از
رهگذر جانشین واقعیت کردن مجاز ،ممكن مىشود :فرآورده عقل آزاد از
خود هستى دارد و به نسبتى که عقل آزاد است ،فرآوردهاش از مجاز
مبراست .به سخن دیگر ،به نسبتى که عقل از آزادى غافل و به قدرت
معتاد مىشود ،فرآوردههایش از واقعیت کمتر و از مجاز بیشتر سهم
دارند .اما نشاندن مجاز به جاى واقعیت ،از راه تخریب بعمل مىآید و
توجیه گر تخریبهاست که در پى مىآورد .براى مثال ،یك زوج را یك ضد
گرداندن ،جاذبه متقابل را که محلى براى پیدایش و عمل قدرت (= زور)
باقى نمىگذارد ،در رابطه تضاد که زور را ضرور مىگرداند ،از خود بیگانه
کردن است .فرض کنیم زن و مرد را که دو انسان برابر هستند و به یمن
فضلهایى که هر یك را دارند  ،یك زوج مىسازند ،دو ضد مىگردانیم .دو
ضد گرداندن ،با بیشتر از بیست تخریب انجام مىگیرد .بدین ترتیب:
 - 8زور (= تخریب نیرو) باید پدید آید تا میان دو ضد رابطه نابرابر را
برقرار کند .و
 - 2زور باید در دست قوىتر باشد :تخریب رابطه عشق به رابطه
اطاعت مادون از مافوق.
 - 8اختیار مرد بر زن که هراندازه مطلقتر باشد ،زن مطیعتر و عفت
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و ...در او بیشتر تصور مىشود :تخریب زن و ملحق کردن او به حیوان.

ترس است .در حقیقت ،عقل قدرتمدار تنها بدین خاطر سانسور نمىکند
که جلو ابراز اندیشه هاى دیگر را بگیرد .بلكه بیشتر از این روست که
مىداند ساخته خودش ،در برخورد با واقعیت ،چون حباب مىترکد .عقل
هاى قدرت مدار اغلب مىدانند که ساخته آنها نه از خود موجودیتى دارد
و نه قابل تجربه است .از این رو ،خشونت را روش اصلى مىکنند تا هدفى
را معقول جلوه دهند و بدان ،خشونت را توجیهکنند:
الف  -چون عقلهاى قدرتمدار مىدانند نا حق با حق و مجاز با
واقعیت نمىتوانند رابطه برقرار کنند ،پس ساخته آنها که نا حق و مجاز
است - ،وقتى این ساخته مرام یا روشى است  -نمىتواند ،بكار واقعیتى
آید که انسان است .نه در رابطه او با خود و نه در رابطهاش با انسانهاى
دیگر و نه در رابطهاش با واقعیتها .زیرا مرامى که بیان قدرت (= زور) است
و روشى که ترجمان قدرتمدارىاست ،تجربه کردنى و در تجربه بكار
بردنى نیستند .بنا بر این ،زور براى اینكه انسان با قالب جور شود ،الزم
مىشود.
ب  -تنها انسان نیست که باید با قالب جور شود ،پدیده هاى طبیعى
نیز مىباید قالب بپذیرند .رفتار با رشتههاى علمى که از «دیالكتیك
تضاد» فرمان نمىبردند ،در «روسیه شوروى» ،همچنان ضرب المثل است.
ج  -اگر تمامى استبدادها ،بخصوص استبدادهاى فراگیر ،زور و
خشونت را روش اصلى مىکنند ،بدین خاطر است که بشر را داراى طبع
شرور مىشمارند و یا مدعى مىشوند ،زنگار از خود بیگانگى را جز به زور
نمى توان زدود :مصلحت انسان توجیه مىکند خشونت را!
حال آنكه عقل کامل آزاد نادر است .بنا بر این ،فرآورده هاى عقلها
حق ناب و علم قطعى نمىشوند .اگر جریان آزاد اندیشهها بر قرار باشد،
هم فرآوردهها نقد مىشوند و هم عقلها آزادتر مىگردند .در حقیقت،
 - 8/7عقل قدرت مدار با حد گذارى شروع مىکند .تمامى
فرآوردههاى عقل قدرت مدار نخست به حد شناخته مىشوند .مثل
مسلمان مكتبى ،مسلمان غیر مكتبى و  ...علت هم آنست که
فرآوردههاى چنین عقلى ،ترجمان ثنویت هستند .در اینجا ،نوعى از حد
گذارى را توضیح مىدهم که بیانگر خالى بودن فرآورده عقل قدرتمدار از
وجود است :عقل قدرتمدار کلمه را نگاه مىدارد و معنى آن را تغییر
مىدهد .پوپر بر اینست{ }5که افالطون بدین روش بیان استبداد فراگیر
را ساخت و قرآن ،به این کار ،کلمه طیبه را خبیثه 8گرداندن مىگوید.
پوپر کلمه عدالت را مثال مىآورد که افالطون کلمه را نگاه مىدارد اما
بدان تعریفى مىدهد که ضد معناى عدالت است .اما به اصول راهنماى
اسالم ،از جمله به اصل عدالت  -آنها هم که انكار نكردهاند -معنائى ضد
معنائى دادهاند که قرآن به کلمه دادهاست 2.خواننده حق دارد بپرسد:
تغییر معنى ،چه ربط با حد گذارى دارد؟ پاسخ مىدهم :تغییر در معنى با
نوعى از حد گذارى شروع مىشود که حق را نا حق ،موجود را ناموجود
مىکند و به قدرت نقش اصلى را مىدهد .براى مثال ،افالطون میان
انسانها سلسله مراتب (حدها) برقرار مىکند :نخبه ها که به سه مزیت،
نژاد و تعلیم و تربیت و سلسله ارزش ها ،از عوام مشخص مى شوند .بعد
مردم عادى که شرور نیستند و آنگاه مردان پست که شرور هستند و سر
انجام زنان قرار مىگیرند که از مردان شرور و پست ،در جریان انحطاط،
بوجود آمدهاند{ }6و عبور از مرزهایى که انسانهاى نابرابر را از یكدیگر
جدا مىکنند ،را جنایت مىخواند .عدالت را عبارت مىداند از اینكه «هر
کس در جاى خود قرار بگیرد« :اگر حاکم حكومت کند ،اگر کارگر کار کند
8ـ سوره بقره ،آیه  95و نساء  46و مائده 88 ،و  48و در سوره ابراهیم ،آیه  24تا
 ،26کلمههاى طیبه و خبیثه را مقایسه مىکند.

8ـ افالطون در «تیمائئوس» زن را نتیجه تغییر مرد در جریان انحطاط مىخواند
(به نقل جامعه باز و دشمنانش ،ص  )49و سیاست از ارسطو و باب تكوین در
تورات و...

2ـ اصول راهنماى اسالم از ابوالحسن بنىصدر ،فصل عدالت و کتاب عدالت از
ابوالحسن بنىصدر.
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 - 4زن را ناچار دون انسان و فسادپذیر مىشمارند .از اینرو

 - 89از آنجا که حق ،به شخص بمثابه مدار قدرت ،سنجیده مىشود،

ضرورت بكار بردن قدرت از سوى شوهر براى جلوگیرى از فساد زن و در

مصلحت بمعناى توقع قدرت بر حق تقدم قطعى پیدا مىکند :تخریب

نتیجه فساد خانواده و جامعه :تخریب اصل برائت و بنا گذاشتن بر اصل

مضاعف حق و همگانى شدن تقدم و حاکمیت مصلحت بر حق .در نتیجه،
 -88از میان رفتن فضاى به و بهتر و جانشین شدن مدار بسته «بد

بزهكارى زن.

و بدتر» و سرانجام

 - 5تقدم مصلحت خانواده بر حقوق زن که به سلب حقوق انسانى از

 - 87جانشین شدن رشد قدرت که از رهگذر تخریب انسان و

زن انجامیده است.
 - 6محرومیت زن از آموزش و پرورش بدین دست آویز که امكان
فساد او را بیشتر مىکند.

طبیعت میسر مىشود .و
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 - 21تخریب عمومى انسانها در روان و تن .امرى که دارد در همه
جامعهها همگانى مىشود.

 - 9تخریب استعدادهاى زن و حقوق او از راه انكار وجود این

بدین قرار ،عقل قدرت مدار از راه تخریبها است که فرآوردههاى

استعدادها و حقوق در او« :زن ناقص العقل است» و...
محور رابطه شدن قدرت (= زور) دو تخریب زیر را نیز به بار مىآورد:

خالى از وجود مىسازد و بدان ویرانى بر ویرانى مىافزاید .هنوز ویرانى

 - 8چون بنا بر اطاعت مىشود ،امر دادن و امر پذیرفتن جانشین

هاى دیگر بوجود می آیند که در جاى خود مىشناسانم .اگر حاصل کار

شور کردن مىشود و خانواده را که در حالت آزاد یك شورا است ،بدل به

عقل قدرت مدار تنها خالى کردن فرآورده هایش از وجود و ویرانگرى را

خانوادهاى از خود بیگانه مىکند ،که در آن ،کار هر عضو در برقرار کردن

روش کردن و ویرانى بر ویرانى افزودن بود ،براى آنكه اهل خرد اهمیت

رابطه قوا به سود خویش است .در نتیجه،

آزادى عقل را در یابند ،کفایت مىکرد .و هنوز ،اندکى بیش از ویران
گریهاى عقل قدرتمدار را نشناختهایم.

 - 7دو جریان اطالعات و اندیشه قطع مىشوند :خانواده دستگاه

 - 8/88از آنچه نوشته آمد برمى آید که الف  -چرا مصلحت را قدرت

تخریب انسان در استعدادها و حقوق مىگردد .مبادله معرفتها که سبب

مىسازد و به جاى حق مىنشاند و ب  -حق را هستى است و مصلحت

رشد مىشود جاى به انواع سانسورها و تفتیش عقیده مىسپارد.

فاقد هستى است و ج  -حق در هستى مستقل است و مصلحت به

 - 81تقسیم کار بر مدار قدرت که تخریب استعدادهاى مرد و زن و

خودى خود میان تهى است و باید از قدرت کسب هستى کند چرا که

بیشتر زن را ایجاب مىکند.
 - 88جانشین ارزشها شدن ضد ارزشها :تخریب مرد از راه شناختن

خود هستى ندارد و زاده رابطه قوا است .حال اگر توجه را بیشتر کنیم

«حق» دروغ گفتن براى او و «حق» بكاربردن اشكال دیگر قدرت ،بنام

مىبینیم ،مصلحت هیچ چیز جز حق را ناحق کردن نیست .این کار ستم

«مصلحت خانواده» ،باز براى او .به قول افالطون تنها «رئیس» حق دارد

و فساد است .اگر حق هستى دارد ،باید هستى را از حق ستاند تا ناحق

دروغ بگوید!

شود .هستى را از حق ستاندن ،از میان بردن زندگى است .با مثال هائى
این تخریب کامل را شفاف ببینیم:

 - 82تخریب آزادىها بمعناى غافل شدن زن و مرد از آزادى خویش

* در ایران بنا بر اصل تقدم مصلحت بر حق« ،مجمع تشخیص

و مردانه شدن باور و پیروى اعضاى خانواده از باور مرد و از خود بیگانه

مصلحت» تشكیل دادهاند .از کارهاى این مجمع یكى این است که مجلس

شدن باور از بیان آزادى در بیان قدرت.
 - 88مالكیت انحصارى شوهر بر ابزار قدرت ،ثروت ،دانائى و

طرحى را تصویب و «شوراى نگهبان» آن را رد و «مجمع تشخیص

اطالعات و حق قضاوت و مجازات (وظایف شوهر) ،شوهر را در شخصیت

مصلحت» نظر «شوراى نگهبان» را تأیید میكند .این کار ،ستاندن حقى از

انسانیش تخریب مىکند .و مادر و فرزندان را تابعان والیت مطلقه پدر

حقوق مجلس است  .بنا بر این« ،مصلحتى» که «مجمع» تشخیص میدهد

مىگرداند.

 ،ناحق کردن حق یا گرفتن حقى از مجلس است  .اما از کجا بدانیم عمل
مجلس حق و نقض آن ناحق بوده است؟

 - 84خانواده یك واحد قدرت مىشود در رابطه با واحدهاى قدرت
دیگر (خانوادههاى دیگر) .در نتیجه ،بخش رو به توسعهاى از نیروهاى

در پاسخ مىتوان گفت :بنا بر فرض که تشخیص حق از ناحق با

محرکه (استعدادها ،دانستهها و درآمدهاى ) خانواده ،در هزینههاى

«شوراى نگهبان» باشد و این «شورا» مصوب مجلس را ناحق (نامنطبق با

«منزلت اجتماعى یابى» ،تخریب مىشود.

قانون اساسى و احكام شرع) دانسته باشد ،دیگر محلى براى ارجاع

 - 85تخریب حقوق معنوى و عواطف انسانى چرا که ابراز آنها از

موضوع به «مجمع تشخیص مصلحت» باقى نمىماند .بنا بر این ،با ارجاع

آمریت پدر مىکاهد و یا زن را در موقعیت گداى شفقت و محبت و ...

اختالف مجلس با «شورا» به این «مجمع» ،مصلحت جانشین حق مىشود.

شوهر قرار مىدهد.

اما مالك تشخیص حق از ناحق ارجاع آن به« ،مجمع» نیست بلكه داشتن
و نداشتن وجود مستقل است .حق از خود وجود دارد و ناحق خالى از این

محور شدن قدرت که حاصل تضاد است ،ویرانىهاى بس خطرناك

وجود است .بنا براین ،یكى از دو کار ،کار مجلس یا کار «مجمع» مىباید

دیگرى را ببار مىآورد:
 - 86از آنجا که معیار حق رئیس خانواده بمثابه "مصدر بیم و امید

حق و یكى ناحق یا خالى از وجود است .از این دو ،آن کار که بنام

است" به جاى آنكه شخص به حق سنجیده شود ،حق به شخص سنجیده

مصلحت انجام گرفتهاست ،همان حق است که سلب گشته است .اما برابر

مىشود :تخریب حق.

اصل  62قانون اساسى« ،مجلس ...از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با
رأى مخفى انتخاب مىشوند ،تشكیل مىگردد .شرائط انتخاب کنندگان و
انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد» .اما قانون

8ـ زن و زناشویى از ابوالحسن بنى صدر ،دو قسمت اول و دوم .و نیز ،در طول
تاریخ ،آموزش علم به زنان ،نهى و دستورها در مطیع نگاهداشتن زنان ،در
کتابهاى اخالق ،داده شدهاند{ }9ممنوعیت آموختن به زنان بر جا بود ،تا در
انقالب مشروطیت ،مراجع ،پس از یك هفته بحث ،با افتتاح مدرسه دخترانه
موافقت کردند .اما شیخ فضلاهلل نورى فتوى داد که مدرسه دخترانه حرام
است}8{.

را مجلس تصویب مىکند .و در اصل  77همان قانون تصریح مىشود" :
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى ،ریاست
جمهورى ،مجلس شوراى اسالمى و مراجعه به آراء عمومى و همه پرسى را
بر عهده دارد» .بدینسان «شرایط انتخاب شوندگان» را مجلس تعیین
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مىکند .با سلب بخشى از این حق ،مجلس بخشى از زندگى آزاد خویش

تجاوز مىکنند ،بلكه «مصلحت»ى که بعمل در مىآوردند ،جنایتى است

را از دست مىدهد .اما تنها مجلس نیست که حقش ناحق مىشود ،بلكه

که بدون جانى واقعیت پیدا نمىکند :عقل قدرتمدار با تخریب خود شروع

اصل  62بیانگر این واقعیت است که هر ایرانى داراى استعداد رهبرى و

مىکند .استبدادیان نیز با جانى کردن خود شروع مىکنند .بدینسان،

حق شرکت در اداره امور کشور است .بر فرض که نمایندگى دادن در این

متصدیان ،از باال تا پایین ،جانیان مىشوند.
 -وقتى ،بنام «مصلحت نظام» ،منابع طبیعى کشور را به حراج

حق را جایز بدانیم ،محروم کردن داوطلبها از نامزد شدن ،بخشى از حق

مىگذارند ،مصلحت یعنى همان امتیاز فروشى ،جانشین حق نسل امروز و

و تمامى استعداد رهبرى آنها و اعضاى جامعه را سلب کردن است.
تأمل را که بیشتر کنى مىبینى حق ذاتى انسان است .بنا بر این،

نسلهاى آینده مىشود :محتواى مصلحت ،نیاز دولت دین ساالران به

سلب حق به جلوگیرى از عمل به حق میسر مىشود و جلوگیرى بدون

پول است .بابت آن ،منابع طبیعى کشور را در اختیار ماوراء ملىها

خشونت و تخریب نمىشود .به سخن دیگر ،هر حقى که ناحق مىشود و

مىگذارند و حق نسل امروز و نسلهاى آینده ،بر کار ،و حق همین نسلها

مصلحت نام مىگیرد ،زور فرموده است.

بر استفاده از این منابع و حق جامعههاى امروز و فردا بر نیروهاى محرکه

با وجود این توضیح ،پرسش همچنان بر جا است :آنچه را از مجلس

ای را از میان مىبرند .از جمله نیروهاى محرکه که از دست مىروند،

گرفتهاند به «شوراى نگهبان» دادهاند .چرا وقتى از آن مجلس است ،حق

سرمایه و فن و دانش هستند که دادن امتیاز نتیجه جریانشان به انیران

است و وجودى از خود دارد اما وقتى به «شوراى نگهبان» مىدهند ،ناحق

است .و از جمله این حقوق ،حق شرکت مردم در اداره امور خویش که

مىشود و وجود خویش را از دست مىدهد؟ نخست به این دلیل که

امتیاز فروشى گزارش بى خدشهاى بر سلب آنست و...

«شورا» جز در سلب صالحیت ،نمىتواند از «نظارت استصوابى» استفاده

 -وقتى بنام «مصلحت دین» و «مصلحت عوام که خود آن را

کند .بنا بر این ،کاربردى جز در سلب ندارد .و سپس به این دلیل که

تشخیص نمىدهند» استبداد دین ساالران توجیه مىشود و به دین

«شوراى نگهبان» مقام وضع قانون نیست و نباید جانشین آن شود و

ساالران والیت مطلقهاى داده مىشود که مىتواند بنام مصلحت حكمى از

صالحیت اعضاى آن را معین کند .این عمل سلب حق از آحاد ملت است.

احكام دین را بال اجرا بگردانند ،ما دیگر با تقدم همه زمانى و همه مكانى

و باالخره به این دلیل که رهبرى استعداد و حق ذاتى تمامى پدیدههاى

مصلحت بر حق سر و کار داریم .با استقرار این تقدم ،واقعیتى که دین

هستى است .بكار بردن این حق نیاز به زور ندارد .نیاز به نبود زور و

است و واقعیتى که انسانها و حقوق آنها هستند ،با مصالحى جانشین

ممارست در بكار بردن دارد .بكار بردن استعداد رهبرى نیاز به تجربه و

مىشوند که وجود خارجى ندارند .در حقیقت ،هیچ مصلحتى از پیش

آموزش دارد .اگر آدمى این استعداد را ،آنهم در تشخیص صالحیت

وجود ندارد .در جریان ناحق کردن حق در ذهن قدرتمدارى پدید مىآید

نامزدها ،بكار نبرد و قوه رهبریش به اطاعت کردن معتاد شود ،انسانى

که ،بنا بر توقع قدرت ،حقى را ناحق مىکند.
بدین قرار ،حق وجود دارد و این وجود را از ازل تا به ابد دارد .حال

زورپذیر ،سلطهپذیر و نگون روز مىشود .پس تشخیص صالحیت نامزدها
با کسانى است که مىخواهند به آنها نمایندگى بدهند« .نظارت

آنكه ناحقى که بدان مصلحت نام مىنهند ،از پیش وجود ندارد .تنها در

استصوابى» سلب این حق از مردم است .استصواب در واقع جز همان

مقام ناحق کردن حق و در ذهن ناحق کننده حق ،پدید مىآید .اما آیا

انتخاب نیست .اما انتخاب ،روش است و از خود وجود ندارد ،از حق

وجود خارجى پیدا مىکند یا ذهنى باقى مىماند؟ گذار مصلحتى که

انتخاب و منتخب وجود مىگیرد .اگر صاحب حق استصواب کند،

جانشین حق مىشود ،از امر ذهنى به امر عینى ،توسط زور انجام مىگیرد

استصواب از حق انتخاب او وجود مىستاند و اگر دیگرى خود را قیم

و در یك رشته تخریبها عینیت پیدا مىکند

صاحب حق بگرداند ،استصواب وجود خویش را از حق نمىیابد بلكه وام

 -8/82از خاصه هاى بارز نقش زور در گذار مصلحت از امر ذهنى به

دار قیمومیت یا ناحق است .اما این قیمومیت قهرى بنا بر این قدرت (=

امر عینى ،یكى و مهمترین خاصه ،قرار گرفتن رهبرى در بیرون انسان و

زور) فرموده است.

جریان نیروى محرکه از داخل به خارج یا جهت یابى آن به تخریب است.

بدین قرار ،هر مصلحتى که جانشین حقى مىشود ،جز ناحق کردن

توضیح اینكه عقل قدرت مدار نخست خود را از استعداد رهبرى محروم

آن حق ،با خالى کردنش از وجود ،نیست .مصلحت ،بخودى خود ،وجودى

مىکند .پندارى خود را از آن خالى مىکند تا جاى آن را به قدرت بسپارد.

ندارد و سرانجام از قدرت (= زور) است که کسب وجود مىکند .زور نیز

از آنجا که قدرت نسبت به انسان خارجى است و از راه تخریب نیروهاى

نیروى از خود بیگانه و از روابط قواى سلطه گران و سلطهِ آنان بر سلطه

محرکه پدید مىآید ،همواره رهبرى نسبت به عقل قدرت مدار خارجى
است و همیشه به نیروهاى محرکه جهتى از درون به بیرون مىدهد.

پذیران پدید مىآید.
* اما همگانىترین مثال ،مثال «مصلحت ملى»« ،مصلحت دولت»،

بدانخاطر ،آشكارترین خاصه عقل قدرت مدار ،بیگانه شدن قوه

«مصالح ملى» است .استبدادها ،بدون استثناء ،به «تقدم مصلحت بر حق»

رهبرى از آدمى است .حال آنكه خاصه عقل آزاد به درونى بودن قوه

قائلند .جز این نیز ممكن نیست .چرا که بود حق نبود زور و استبداد

رهبرى و به کار افتادن نیروهاى محرکه ،در درون است .آزادی عقل به

است .اما کدام استبداد است که جرأت کند به صراحت بگوید ناحق

رهبرى استعدادهاى ششگانه آدمى ،در رشد در آزادى ،است .در کارهاى

مىگوید و ناحق مىکند؟ از این رو ،از «مصلحت ملت» یا «مصلحت

خود ،فراوان توضیح دادهام که بدون رابطه باخارج ،ممكن نیست بتوان

دولت» و «مصالح ملى» دم مىزند .حال اگر «مصلحت»ها را که دولتها

نیرو را در زور از خود بیگانه کرد .در حال طبیعى ،نیرو در فعالیتهاى

مىسنجند ،بیازماییم ،هر یك از آنها را ناحق کردن حقى مىیابیم .براى

طبیعى موجود زنده ،از جمله انسان ،بكار مىرود .اما اگر آدمى در رابطه
تضاد قرار بگیرد ،با ضد خود ،رابطهاى را برقرار مىکند که الف  -رابطه

مثال ،دین ساالران حربه «مصالح نظام» را فراوان بكار مىبرند:

تضاد با خصم است ،ب  -این رابطه با خارج از خود ،با بیگانه ،رابطه

 -وقتى بنام «مصلحت نظام» از ابراز حقیقتى جلوگیرى مىکنند ،در

نیروهاى محرکهاى مىشود که از هر دو سو ،جهت تخریبى پیدا کردهاند.

واقع بر راست لباس دروغ مىپوشانند،
 -وقتى بنام «مصلحت نظام» فعاالن سیاسى را دستگیر و زیر

ج  -رهبرىهاى دو ضد ،تحت امر قدرت (= زور) ،قرار مىگیرند .از اینجا

شكنجه از آنها اعتراف مىگیرند ،نه تنها به انسانها ،در تمامى حقوقشان،

ببعد ،د  -قوه رهبرى رابطه خود را با استعدادها و حقوق ذاتى انسان،
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قطع مىکند و با قدرت (= زور) برقرار مىکند .راست بخواهى ،در حالت

مىکند و یا قدرت است که در پوشش فقیه ،رهبرى مىکند؟ پاسخ روشن

طبیعى که قوه رهبرى با استعدادهاى دیگر رابطه مستقیم دارد و

است :قدرت است که استعداد رهبرى فقیه در استخدام او است .از جمله

فعالیتهاى آنها را همآهنگ مىکند .اما ،همین قوه ،در حالت غیر طبیعى،

به این دلیل که اگر توان رهبرى فقیه فقه را به ناآگاه انتقال مىداد ،جز

در رابطه تضاد ،بعنوان عامل قدرت ،نیروهاى محرکه را در جهت تخریب

آزادى نمىخواست .اما والیت مطلقه بمعناى قدرت مطلق جز یك رابطه

استعدادها بكار مىبرد .عامل قدرت شدن استعداد رهبرى آن را نسبت به

میان او با خود و دیگران باقى نمىگذارد :اطاعت از قدرت مطلق.

استعدادهاى انسان بیگانه مىکند .بدینسان ،در حالت آزاد ،رابطه قوه

بدینسان است که قدرت با استفاده از ابهام ،خود را جانشین مىکند.

رهبرى با استعدادها  -که رابطه درونى است -تعیین کننده رابطه با

نگون بختتر از همه مستبدى است که مىپندار صاحب قدرت مطلق

دیگران و محیط زیست است .اما ،در حالتى که قدرت مدار مىشود ،رابطه

است.
* استقالل در رهبرى ترجمان عقل آزاد و آزاد شدن به رابطه با

با بیرون چند و چون رابطه با درون را معین مىکند .در نتیجه ،د -

خداست.

فرآورده عقل قدرت مدار محتوائى جز زور پیدا نمىکند .اما زور ازخود

* تسلیم رهبر شدن تسلیم خدا شدن است یا اطاعت از رهبر

بیگانه نیرو است و ،به محض از میان رفتن تضاد ،از میان مىرود .به سخن

اطاعت از خدا است؟

دیگر قدرت (= زور) هیچگاه از خود هستى ندارد .هستى آن از نیرو و
رابطه تضاد است .با وجود این ،از آنجا که رابطه تضاد با دیگرى ،براى هر

حكم اول ،رابطه انسان با خدا ،انسان را از حدود  -که تنها قدرت (=

دو ضد ،قدرتى را هدف مىکند که بدان ،مىتوان بر ضد مسلط شد ،رابطه

زور) آن را ایجاد مىکند  -آزاد مىکند .حكم دوم میان انسان و رهبر حد

دو ضد ،رابطه با قدرت مىشود .از این پس ،و  -عقل قدرت مدار به قدرت

ایجاد مىکند .به ترتیبى که توضیح دادم ،حد را تنها قدرت (= زور) ایجاد

که از خود وجودى ندارد ،نه تنها وجود که مقام والیت مطلقه مىبخشد.

مىکند و رابطه را رابطه انسان با قدرت مىگرداند :والیت مطلقه اسارت

اسطوره قدرت اینسان ساخته مىشود و مدار عقل مىگردد .پندارى قوه

مطلقه انسان مىشود .رهبرى نه در خدا و نه در فقیه که در قدرت قرار

رهبرى ،همان قدرت است که در بیرون از آدمى قرار گرفتهاست.

مىگیرد.

زورمدارها جریان از خود بیگانگى را تا آنجا پیش مىروند که ،میان خود با

در حكم اول که فرآورده عقل آزاد است ،استقالل رهبرى را شفاف

قدرت ،اینهمانى تصور مىکنند وخود را قدرت و بدین صفت رهبر خود و

مىکند .حال آنكه ،در حكم دوم ،الف  -نیروهاى محرکه هر انسان در

دیگران مىپندارد .اما نیك که بنگرى مىبینى فرآورده عقل قدرتمدار

اختیار رهبر قرار مىگیرد و رهبر خود نیز در اختیار قدرت است .و ب -

بیانگر غیبت قوه رهبرى آزاد و حضور قدرت (= زور) است .چرا که

نه تنها انسانها و رهبر از توان رهبرى خالى مىشوند ،بلكه خدا و رهبر

فرآورده چنین عقلى در تحكم خالصه مىشود .حال آنكه در فرآورده

پوشش قدرت مىشوند.

عقل آزاد ،زور غایب و حضور و استقالل قوه رهبرى مشهود است .از این

* موازنه عدمى اصل راهنما است.

رو ،در تمامى فعالیتهاى عقل آزاد ،رهبرى در خود انسان قرار مىگیرد و

* موازنه وجودى اصل راهنما است.

در تمامى فعالیتهاى عقل قدرت مدار ،رهبرى در بیرون انسان قرار

در حكم اول ،با استقالل در رهبرى (تصدیق استعداد ذاتى هر

مىگیرد .بیشتر از این ،در هر فرآورده عقل آزاد ،رهبرى بطور شفاف در

پدیده از جمله انسان) و آزادى انسان از حدود و فعال شدن هماهنگ

آن ،اظهار مىشود حال آنكه در فرآورده عقل قدرت مدار ،رهبرى مبهم

تمامى استعدادهایش ،موازنه عدمى تحقق پیدا مىکند .در حكم دوم،

است و در فرآورده ابراز نمىشود .چند مثال به آدمى امكان مىدهد این

اصل راهنماى عقل ،ثنویت است .ثنویت رابطه قوا است و در رابطه قوا ،به

خاصه را همواره در یاد نگاه دارد و بدین تذکار ،عقل خویشتن را آزاد نگاه

ترتیبى که دیدیم ،رهبرى از انسان به قدرت منتقل مىشود .در حقیقت،
قوه رهبرى تابع ایجابات قدرت مىشود .در فرآورده اول ،انسان از قید

دارد:
8

بیرون آزاد است .بنا بر این ،رهبرى خویش را بطور کامل دارد .در فرآورده

* هرکس خود خویشتن را رهبرى مىکند .رهبرى هرکس در خود

دوم ،انسان در بند بیرون است .اما این بیرون کیست؟ در رابطه قوا ،بیرون

او است.
* بنا بر حكم عقل قدرتمدار« ،والیت هرکس از آن والیت مطلقه

جز قدرت نمىتواند شد .این امر که انسانهاى تابع قدرت گمان مىبرند

فقیه ،قطب ،پیشوا ،و ...است» در این حكم ،رهبرى فقیه و ...نیز در بیرون

بیرون ،شخصى است که رهبرى مىکند ،حزبى است که رهبرى مىکند

است .زیرا خود او ،بعنوان فرد ،تحت رهبرى مطلقه «فقیه» و ...است.

و ،...ناشى از ابهامى است که نمىگذارد آنها ببینند که در حقیقت ،از

ظاهر اینست که «رهبر» خود فقیه و ...است و رهبرى او بر خویش مطلق

قدرت (= زور) اطاعت مىکنند.

است .اما این ظاهر بینى حاصل غفلت از این واقعیت است که او درخود

بر آنهاست که بدانند :هر گاه رهبرى در بیرون انسان قرار بگیرد،

مىباید از دید «والیت مطلقه» (= قدرت مطلق) بنگرد و خویشتن را تابع

قدرت است که در جلد شخص و ...او را آلت فعل کردهاست .بنا بر این ،هر

ایجابات قدرت بگرداند.

زمان استعداد رهبرى خویش را ،در وجود و کار خویش ،شفاف نیافتند،

در دو فرآورده باال از دید دیگرى که بنگریم مىبینیم :در حكم اول

وجود ابهام حاکى از انتقال رهبرى از آنها به قدرت است .این شفافیت ،از

(بمثابه فرآورده عقل آزاد) ،توان رهبرى هر انسان بطور شفاف تصدیق

جمله از رهگذر بكار گرفتن نیروهاى محرکه در رشد ،کاملتر مىشود .چرا

شدهاست .هم به این دلیل که رهبرى ذاتى هر پدیده است و هم به این

که بر وفق حقوق انسان بكار مىافتد و حال آنكه هر بار که نیروى

دلیل که رهبرى مستقل و بنا بر این ،در خود انسان و آزاد از تابعیت

محرکهاى در تخریب بكار مىرود ،حقوق انسان را تضییع مىکند .از این

قدرت است .حال آنكه ،در حكم دوم ،الف  -استعداد رهبرى و امامت

رو نیاز به پوشش و توجیه ،به سخن دیگر ،ابهام دارد.

ذاتى ،انكار مىشود و ب  -رهبرى (= اختیار و قدرت مطلق) از انسانها

* مصلحت بیرون از حق مفسدت است.

بیرون مىرود و در فقیه قرار مىگیرد .اما آیا این فقیه است که رهبرى

* مصلحت مقدم بر حق و حاکم بر آنست.
فرآورده اول از عقل آزاد است .زیرا ،حق و مصلحت یكى مىشوند.
رهبرى ،رهبرى حق و شفاف است .اما ،در حكم دوم ،مصلحت بیرون از
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حق قرار مىگیرد و رهبرى نیز بیرون از حق و در مصلحت حاکم بر حق

اهریمن ،روشنایى و تاریكى و در غرب مانوى گرى اصل راهنما شدند و

قرار مىگیرد .اما حق از پیش وجود دارد .حال آنكه مصلحت از پیش

هنوز نزد بسیارى هستند .در ایران پیش از اسالم ،ثنویت تك محورى

وجود ندارد .بنابراین ،رهبرى آن نیز از پیش وجود ندارد .مصلحت بیرون

بود .زیرا ،بنوبت ،یكى از دو ضد مسلط بود .بعد از اسالم ،ثنویت تك

از حق را قدرت مىسنجد و متناسب با شرایط زمان سنجش مىسنجد و

محورى که در آن یكى از دو محور فعال مطلق و دیگر فعلپذیر مطلق

کارى جز این نمىکند که حق را ناحق مىکند .بنابراین ،قدرت استعداد

است ،رواج گرفت چه بسا با این تصور که از توحید پیروى مىشود حال

رهبرى را به استخدام خود در مىآورد .اما با زدودن ابهامها است که

آنكه ضد توحید است .دیالكتیك تضاد نیز ترجمان ثنویت تك محورى

مىتوان واقعیت (قوه رهبرى به استخدام قدرت درآمده) را جست.

است.
آیا اجتماع نقیضین ممكن است؟ آیا عقل مىباید واقعیت را متناقض

* میان بد و بدتر انتخاب وجود ندارد.
* میان بد و بدتر انتخاب وجود دارد.

ببیند یا اگر متناقض ببیند ،بجاى واقعیت ،ترکیبى از واقعیت و مجاز را

فرآورده اول منكر جبر قدرت فرموده و زندان «بد و بدتر» است .در

دیده است؟ پیش از این دو پرسش ،پرسش دیگرى محل پیدا مىکند :اگر

حقیقت ،هر بدى با بدترى همراه است تا که انسان بگمان اینكه از بدتر

عقل  -و نه طرز کار او -جمع متناقضان بود آیا مىتوانست واقعیت
8

پرهیز مىکند ،بد را بپذیرد .اما به محض اینكه مىپذیرد ،بدترى که

خارجى را همانسان که هست باز بتاباند؟ نه .زیرا عقل براى اینكه واقعیت

بگمان خود از آن گریخته بود ،در دم ،بد بدترى مىشود .این بار ،از بیم

را بازتاباند ،خود مىباید بى طرف باشد یعنى جمع متناقضان نباشد .از این

بدتر جدید مىباید بدتر قدیم را پذیرفت ،غافل از آنكه این جبر تا

رو ،واضعان دیالكتیك ،آگاه یا نا آگاه ،عقل را استثناء کردهاند .بهمین

ویرانگرى کامل دست بردار نیست .بدین قرار ،اگر آدمى همواره به

دلیل ،عقل خالى از تضاد  -وقتى دو ضد در بیرون یكدیگر قرار

خویشتن یادآور شود که بد تنها وجود پیدا نمىکند و همواره با بدتر

مىگیرند -نیز هست .چرا که اگر جمع اضداد باشد ،از شناختن و خلق

همراه است و با پذیرفتن بد اول ،گرفتار جبر عبور از بد به بدتر مىشود،

ناتوان مىشود .افزون بر این ،عقل قدرت نیست .این قدرت است که

بسا بدان تن نمىدهد.

خالى از تناقض وجود پیدا نمىکند .زیرا بدون تناقض و تضاد ،نمىتوانش

در حكم عقل آزاد ،آن رهبرى بیان مىشود که جبر بد و بدتر را

ساخت .توجه مىدهد که بیانهاى قدرت را عقلى نمىسازد که خود جمع

نمىپذیرد :امامت آزاد است و از آزادى شفافیت کامل مىستاند .آزادى

اضداد است بلكه عقلى مىسازد که ثنویت را اصل راهنما مىکند .وگرنه،
عقل جمع اضداد ،وجود پیدا نمىکند .از جمله به این دلیل که ستیز

هست ،رهبرى آزاد نیز هست.

ضدها ،فعالیت آن را مختل مىکند و مىمیراندش.

حال آنكه بنا بر حكم دوم ،رهبرى از آن قدرتى است که انسان را

اما به این پرسش که «آیا اجتماع نقیضین» ممكن است؟ در کتاب

زندانى مدار بد و بدتر کردهاست .اما بد و بدتر ،نبود به و بهتر هستند .به

2

سخن دیگر ،از خود وجودى ندارند .قدرت (= زور) باید باشد تا حق را

«تضاد و توحید» پاسخ گفتهام .با وجود این ،در اینجا ،آن را از جهتى

ناحق ،یا خوب را بد کند و بد را با بدترى همراه بگرداند ،تا آدمى به جبر

دیگر ،مطالعه مىکنم« :هر چیز خود و نقیض خود» است ،ترجمان ثنویت

بد و بدتر تن دهد .در این حكم که «میان بد و بدتر انتخاب وجود دارد»،

تك محورى خالص است .در حقیقت ،محور دوم که نقش فعل پذیر را

کلمه «انتخاب» بجاى جبر قراردادهشدهاست تا عقل معتاد به قدرت را

بازى مىکند ،همان محور فعال است وقتى سازنده نظر آن را نقیض

بفریبد .اگر هرکس از خود مىپرسید :اگر جبرى نبود ،آیا او با بد و بدتر

خویش مىکند .آیا وقتى هگل حكم مىکرد هستى در بردارنده نقیض

سر و کار پیدا مىکرد؟ در مىیافت آن قدرت (= زور) که آدمى را مجبور

خود نیستى ،است و هستى را در نیستى و نیستى را در هستى گذر

مىکند میان بد و بدتر انتخاب کند ،بوجود نمىآمد اگر انسانها استعداد

مىداد تا هستى متعین را حاصل آن بگرداند ،مىدانست جمع متناقضان

رهبرى خویش را مطیع امر زور نمىکردند و تن به زندان بد و بدتر

او جمع هست و نیست است و به قول سارتر ،هستى هست و نیستى

نمىدادند .بدینسان ،بنا بر جبر ،قوه رهبرى  -که تعطیل کردنى نیست-

نیست تا شما آقاى هگل هستى را در آن عبور دهید؟{ }7و نیز دستگاه

مطیع بدون اراده قدرت قهارى است که او را به پذیرفتن «بد» ناگزیر

دیالكتیكى او ،بر فرض که مىتوانست عمل کند ،هستى را نیستى مىکرد

مىکند .و بخالف حكم اول که از عقل آزاد است ،در حكم دوم ،رهبرى

چرا که نقض هستى نیستى مىشود که نیست .اگر فرض کنیم او متوجه

حضور ندارد .باید پرده ابهام را درید و قدرت را عریان دید و دید که

این ایراد بوده است و از این رو ،یك محور (هستى) را دو محور (هستى و

استعداد رهبرى را به استخدام خویش درآوردهاست.

نیستى) کرده است که با نفى خود در یكدیگر ،هستى متعین را حاصل

این مثالها آزاد کننده ترین (فرآوردههاى عقل آزاد) و ویران

کنند ،گوییم او باید توجه مىکرد که دو نقیض در یكدیگر عبور نمىکنند

کنندهترین (فرآوردههاى عقل قدرتمدار) هستند .رواج فرآوردههاى عقل

مگر آنكه به زور هستى متعین را بوجود آورند .بنا بر این ،نه تنها نیاز به

آزاد گویاى آزادى و رشد فردى و جمعى جامعه و رواج فرآوردههاى عقل

وجود دو محور است ،بلكه تعین حاصل از عمل نقیضین بر یكدیگر  -بر

قدرت مدار ،گویاى استبداد و از رشد ماندگى فردى و جمعى یك

فرض امكان -از راه رابطه قوا ،پدید مىآید .اما هستى مجرد خالى از زور

جامعهاند .دنباله این مطالعه ،تفصیل بخش اول است:

است .نیستى نیز نیست تا در بردارنده زور باشد .پس زورى که رابطه قوا
را برقرار مىکند ،از کجا آمد؟ مىتوان پرسید :چرا دو نقیض ،با عبور از
یكدیگر ،بدون زور ،هستى متعین را پدید نمىآورند؟ در پاسخ گوئیم
عبورى که موجب تعین شود الف  -تنها از قدرت (= زور) بر مىآید و ب-

2ـ عقل آزاد رها از تناقض و تضاد

اگر خالق بدون دخالت زور ،چنین مىکند ،چه نیاز به عبور است؟ خالق

و عقل قدرتمدار در بند تناقض و تضاد است

مىتواند هستى متعین را خلق کند بى آنكه نیاز به زور و یا عبورش در

یكى از اشكال ثنویت ،تضاد است .این نوع ثنویت از دیرگاه ،در
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جامعههاى مختلف ،اصل راهنما شدهاست .در ایران ثنویت یزدان و
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نیستى باشد؟ و هگل غافل است از این امر که وقتى هستى در نیستى

هدف خود مىرسد ،زور است که به هدف خود که نابود کردن است
مىرسد .اما آیا آنها که رسیدن به قدرت را هدف و خشونت را وسیله
مىسازند به هدف نمىرسند؟ خیر .سرنوشت همه آنها که چنین کردهاند،
به غرق شدن (فرعون) و به سرکشیدن جام زهر (خمینى) و یا خود
سوختن (هیتلر) و یا به هدف و نیروى محرکه را ویران کردن و سرانجام
قدرت ساخته را برباد دادن( ،استالین و هیتلر و خمینى و )...ناگزیر
شدهاند .چرا که از قانون عمومى قدرت بى اطالع بودهاند :قدرت ،در
جریان بزرگ شدن ،آنها را برده خویش مىکند و با خود به ویران سراى
ابدى مىبرد.

هربار که نیرو جهت ویرانگرى پیدا مىکند از راه تخریب ،به پدیدههاى در

اما عقل تنها وقتى بر موازنه عدمى مىبیند ،مىتواند دو ضد را در

عبور مىکند ،نیازمند است  ،بنا بر این ،پیش از عبور ،متعین است و
حاجتى به عبور نیست.
اگر بگوییم عبور هستى در نیستى و نیستى در هستى به ترتیبى که
هستى متعین بگردد ،هستى متعین را در بردارنده هستى مجرد و نبود
آن مىکند ،آیا در هستى متعین زور ذاتى نمىشود؟ این زور هستى را
ویران مىکند تا نیستى مطلق بگردد و یا نیستى را که نیست ویران
مىکند تا هستى فعلیت تمام پیدا کند و «ایده سرمدى» بشود؟
ما مىدانیم که در هستى متعین نیرو وجود دارد .در این هستى،

بیرون یكدیگر در ستیز با یكدیگر ،در واقعیت خود ،ببیند .بر اصل ثنویت

رابطه تعیینهاى جدید مىبخشد .به سخن دیگر ،نیرو تنها وقتى جهت

تك محورى ،همانند اصحاب دیالكتیك نقیضین ،زوج را دو نقیض

ویرانگرى پیدا مىکند ،آنهم از راه تخریب ،دو تعین ،یكى مسلط و

مىبیند .جمع دو ضد (و نه دو نقیض) را قانون عمومى هستى مىگرداند و

دیگرى زیر سلطه ایجاد مىکند .حال از فیلسوف که حكم عبور هستى

آن را نیز به جمع دو نقیض تحویل مىکند .وقتى حكم مىکند :نه حالت

در نیستى و نیستى در هستى را صادر کرده است باید پرسید :اگر عبورى

عدم تناقض و نه حالت عدم تضاد وجود ندارد ،هم از عقل خود و هم از

که به تعین مىانجامد نیاز به زور نداشته باشد ،چه نیاز به این دیالكتیك؟

وجود هستى غافل مىشود .چرا که اگر قانون عمومى اجتماع دو نقیض

و اگر عبور به نیرو نیاز دارد ،نیرو از کجا مىآید و در پایان سیر جدالى ،به

بود ،هستى نبود .و چون اصحاب دیالكتیك چنین مىکنند ،نمىتوانند

کجا مىرود؟ چرا فیلسوف نمىبیند که ،بحكم نیاز ،هستى که او در

واقعیت را همان که هست ببینند .به ترتیبى که دیدیم ،عقل را محكوم

نیستى عبور مىدهد ،پیش از عبور ،متعین است؟ آیا او نمىدید بر فرض

مىکنند وارونه واقعیت را ببیند .بر اصل ثنویت تك محورى ،اجتماع دو

که دیالكتیك نقیضین را بپذیرم ،حاصل اول آن زور مىشود و بدین زور،

نقیض را مىتوان محال دانست ،اما بناگزیر ،رابطه قوا را اصل و جهان را

هستى مجرد ،متعین مىشود؟ آیا این نظریه ،نظریه عمومى خشونت

عرصه نزاع اضداد براى بقاء باید انگاشت .و چون بر این دو مدار ،عقل

نمىشود؟ بدین قرار ،اگر اصحاب دیالكتیك به خشونت نقش اول را

بیرون از این محدوده را نمىبیند ،آنچه را مىبیند ،بخشى از واقعیت یا

دادهاند 8،حكم جبر ساخته خویش را پذیرفتهاند چرا که این دیالكتیك

دروغ بزرگ است .چرا که رابطه قوا ،اصالت بخشیدن به اجتماع ضدها و

تولید خشونت را جبرى مىکند.
از اینجا ،خطاى بعدى هگل معلوم مىشود :زور هستى را متعین
نمىکند آن را ویران مىکند .بنابراین ،او نیز همانند همه آنهایى که ثنویت
تك محورى را اصل راهنما مىکنند ،عقل خود را محكوم کرده است
وارونه واقعیت را ببیند .مثالهایى از نوع والیت مطلقه فقیه ،والیت مطلقه
حزب پیش آهنگ ،والیت مطلقه قدرت جهانى ،و ...مثالهاى ثنویت تك
محورى هستند که عقل بخاطر راهنما کردن این نوع ثنویت و سروکار
داشتن همه روزه با این نوع رهبرى ،آن را واقعیت مىپندارد و غافل است
که در همه این مثالها ،والیت مطلقه از آن زور ،زورى مىشود که از خود
هستى ندارد .از آنجا که بسیار اتفاق مىافتد که ما انسانها ،براى خود
والیت مطلقه قائل مىشویم ،پس هر کس مىتواند ،در حاالت خود،
بیاندیشد .اگر چنین کند ،هم در مىیابد که هر بار ،بر اصل ثنویت تك
محورى مىاندیشد یا عمل مىکند ،زور را جانشین واقعیتى مىکند که
پوشش زور مىشود و واقعیت را از دید عقل او مىپوشاند و هم در مىیابد
واقعیت را با مجاز همراه مىکند .براى مثال ،کسى که رسیدن به هدف را
در گرو از میان بردن دیگرى مىانگارد و او را مىکشد ،او نیست که به

حاکم کردن زور است .یكبار دیگر به همان بن بست مىرسیم که گروه
اول بدان رسیدند :اگر هستى اجتماع اضداد و حاکم اصلى زور بود،
هستى نبود .حال آنكه براصل موازنه عدمى واقعیت را همان سان که
هست مىبینیم هم به این دلیل که عقل بر موضوع شناخت محاط
مىشود و هم به این دلیل که زوج را زوج و ضد را ضد مىبیند .و از آنجا
که مىداند چون هستى هست ،و چون زبان و روش عقل ،زبان و روش
تجربه است و به تجربه ،مىداند که زور ،خود به خود وجود ندارد ،بخالف
دو گروه اول ،مىتواند علتهاى پیدایش تضاد را نیز ،بشناسد و با رفع
علتها و منحل کردن زور ،عارضه تضاد را رفع کند:
 - 2/8از توضیحهایى که در بخش اول و در آغاز بخش دوم دادهام،
دانسته مىشود که
الف  -بدون رابطه تضاد ،قدرت وجود پیدا نمىکند .و ب  -احكام
عقل قدرتمدار ،متناقض هستند .و ج  -حكم متناقض آمیختهاى از
واقعیت و مجاز است.
بدین قرار ،وقتى عقل ثنویت را اصل راهنما مىکند که به قدرت
اصالت بخشیده است .و آنگاه به قدرت اصالت مىبخشد که در کار گذار از

8ـ سارتر ،در مقدمه بر دوزخیان روى زمین( ،اثر فرانتس فانون ،ترجمه ابوالحسن
بنى صدر ،ص  )81بر اینست که بعد از انگلس ،فانون نخستین کسى است که نقش
قهر را در تاریخ به روشنى نشان مىدهد .فصل اول دوزخیان روى زمین ،به نقش
قهر اختصاص یافته است .و

واقعیت به مجاز است .بدینسان ،اگر مىگویند آخر خط زورمدارى
دیوانگى است ،بدین خاطر است که عقل قدرتمدار سرانجام از واقعیت
مىبرد و زندانى دنیاى مجازى مىشود.
بدین قرار ،از لحظه مدار شدن قدرت ،عقل مجبور مىشود در

 در قسمت دوم فصل سوم کتاب ) ، Anti During (Edi sosialفردریك انگلسبه نقش قهر پرداخته است .و

واقعیت از دید قدرت بنگرد .اگر واقعیت را متناقض مىبیند بخاطر آنست
که واقعیت را همانسان که هست نمىبیند .زیرا مجازى را که قدرت

 مارکس دراثرهاى مختلف ،بخصوص در فصل  22جلد اول سرمایه ،ساز وکارى راتوضیح مىدهد که ،بدان ،قهر «ماماى تاریخ» مىشود :در مدار بستهاى ،میان
طبقه سرمایه دارى که کوچك مىشود و طبقه کارگرى که بزرگ مىشود ،جز قهر
برجاى نمىماند و ،بدین قهر ،دیكتاتورى پرولتاریا جانشین دیكتاتورى بورژوازى
مىشود .درپى کمون پاریس ،مارکس «جنگ داخلى در فرانسه» را نوشت .این اثر
سبب شد که ،به او ،لقب «دکتر تروریست سرخ» را بدهند.

ایجاب مىکند با واقعیت ترکیب مىکند و این ترکیب را مىبیند .براى
مثال ،این حكم که «مردم نادان و در حكم گوسفند و نیازمند چوپانند»
فرآورده حكم دیگرى است که قدرت جامعه را اداره مىکند و قدرت
مىیابد در کف نخبهاى باشد که ،چوپان وار ،مردم نادان را اداره مىکند.
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آزاد نمىشود و سنجش او خالى از مجاز نمىشود:

عقل ،بر وفق این حكم که خود نیز خالى از تناقض نیست ،مجازهایى
مىسازد (مردم نادانند ،پس توانا به اداره خود نیستند ،پس در حكم

 - 2/8از آنجا که عقل قدرت مدار ،یك محور را فعال و محور دیگر

گوسفند هستند ،پس اگر اداره نشوند گرگها آنها را مىدرند ،پس )...این

را فعلپذیر تصور مىکند و یا قدرت را عبارت از زورى مىپندارد که باید

مجازها را با واقعیت مردم  -که شعور جمعى و فردى دارند و از راه شرکت

در فعلپذیر کردن دیگرى و به عمل وادار کردنش در جهتى و براى

آزاد در اداره خویش شعور فردى و جمعى را ارتقاء مىبخشند  -ترکیب

رسیدن به هدفى بكار رود ،جهت زور همواره از مجاز به واقعیت است.

مىکند .دقیقتر بخواهى ،ساخته خود را که مجاز است جانشین واقعیت

توضیح اینكه زور بكار مىرود تا واقعیت را با مجاز منطبق کند .هیچ عقل

مىکند و آن را چنانكه قدرت مىخواهد مىبیند.

قدرتمدارى جهت زور را از واقعیت به مجاز قرار نمىدهد ،نخست به این
دلیل که ساختن مجاز نیاز به زور دارد و باز آمدن به واقعیت ،مجاز را

 - 2/2در این جانشین کردن ،بتدریج ،واقعیت در مجاز محو
مىشود .آیا محو شدن دیالكتیكى است و همین محو شدن است که هگل

مىزداید و آنگاه به این دلیل که بدون مجاز زور ساخته نمىشود :زور

دیالكتیك هستى گرداندهاست؟ نه .محو شدن واقعیت در مجاز ،الف -

مجاز و مجاز زور مىسازند.

واقعیت را از میان نمىبرد و ب  -یك سویه است و ج  -تابع بزرگ شدن

در مثال ما ،پسر جوان خود محور ،مجاز خویش را که با مدار کردن

قدرت و انحالل آن است .زورپرست وقتى چشم به واقعیت مىگشاید که

قدرت ،ساخته است ،غلط نمىانگارد تا خویشتن را از آن رها کند .عقل او

دیگر دیر است و باید جام زهر را سر کشد .توضیح اینكه میان مجاز و

قدرتمدار است و بنا بر این ،زور باید دختر را عاشق او بگرداند :روش

واقعیت ،عقل قدرت مدار مجاز را مىگزیند و بنا را بر مجاز مىگذارد .از

هایى که عقل قدرتمدار مىسنجد ،همه ترجمان قدرت (= زور) هستند.

دید او ،اگر هنوز تا آنجا پیش نرفته باشد که مجاز خود ساخته را واقعیت

او قدرتمدارى را بسا تا جنون پیش مىرود :دختر مىباید میان تسلیم و

مسلم بپندارد ،واقعیت مىباید خود را با مجاز تطبیق دهد .براى مثال،

ابراز عشق به او یا مرگ ،یكى را انتخاب کند! از این رو است که شعار

وقتى زورپرست مخالفان خود را دستگیر مىکند و آنها را برانداز

همگانى زورمدارها" :من همینم که هستم دیگران باید خود را با من

مىخواند و متهم مىکند براى براندازى رژیم فعالیت مىکردهاند ،این

تطبیق دهند" است.

مجاز را مبنى مىکند و بر پایه آن ،از متهمان اعتراف مىستاند .بدینسان،

تطبیق دادن دیگران با خود ،قاعده همه زمانى و همه مكانى است

تناقض مجاز با واقعیت باید از راه تغییر در واقعیت تا انطباقش با مجاز حل

که قدرت از آن پیروى مىکند .بنا بر این قاعده ،نیز ،نیاز قدرت به زور
بیشتر و بیشتر مىشود و این نیاز ابعاد تخریب را افزایش مىدهد .براى

شود.
اما از آنجا که حیات و ممات قدرت در بزرگ شدن و انبساط است و

مثال ،امریكا ،که اینك "تنها ابر قدرت" است ،از سرنوشت روسیه

بزرگ شدن و انبساط با تخریب روزافزون انجام مىگیرد ،دو کار ناگزیر

(«شوروى» سابق) این پند را نمىگیرد که جریان بزرگ شدن و انحالل

مىشوند :الف -مجاز بزرگتر و تناقضش با واقعیت قطعىتر مىشود و

قدرت در مقیاس جهان ،امپراطورى روسیه را از میان برداشت و اینك

ب -نیاز به تغییر در واقعیت براى حل تناقض بیشتر مىشود .بسیار

نوبت امریكاست ،بلكه از حكم «همه باید خود را با توقعات امریكا منطبق

شنیدهایم و نیز دیدهایم که استبدادهاى آلت فعل قدرت ،تا آنجا از خود

کنند» پیروى مىکند .افزایش بودجه نظامى تا 897میلیارد دالر تنها

بیگانه مىشوند که اصل برائت را با اصل بزهكارى جانشین مىکنند :همه

بخشى از زورى است که تولید مىشود .جامعه امریكائى را بر اصل تضاد

بزهكارند مگر آنكه بى گناهى خود را ثابت کنند .نیك که بنگرى مىبینى

راه بردن و آن را گرفتار  21رشته تخریبها کردن که در بخش اول

تغییر واقعیت دیگر زیر شكنجه انجام نمىگیرد بلكه در ذهن زورمدار

برشمردم و در این بخش و بخشهاى دیگر باز خواهم شمرد ،نیز زورى

انجام مىگیرد .او تمامى انسانها را بزهكار مىگرداند تا با مجاز خود

است که تولید مىشود و تخریب مىکند .امریكا به مثابه قدرت ،با این زور

ساختهاش انطباق پیدا کنند .همینطور از آن رو مستبدها همه را در کمین

و زورهائى که در بقیت جهان تولید مىشوند و در تخریبش بكار مىروند،

قتل خود و برانداز مىگردانند ،که مجاز ساخته عقل زورمدار او ،با واقعیت

از پاى در مىآید .فراگرد ایجاد و بزرگ شدن و انحالل قدرت همین است.

تناقضى چنان قطعى دارد که در ذهن او ،همه ،حتى محارم او ،مىباید تا

اما چرا عقل قدرتمدار سقوط محتوم را نمىبیند؟

آنجا تغییر کنند که با مجاز هیچ ناسازگارى نداشته باشند .این تغییر را

 - 2/4به این علت که واقعیت را در پوشش مجاز بنا بر این ،مبهم

نیز عقل او انجام مىدهد .همه مستبدهایى که تاریخ به خود دیده است

مىبیند .بدینسان خاصه عقل قدرتمدار اینست که به دیدن مستقیم

به این مرحله رسیدهاند .اما نباید پنداشت که این دگردیسى خاص

واقعیت توانا نیست و همواره با عینك مجاز در واقعیت مىنگرد .نیاز و هم

مستبدهاست .قدرتمدارهاى عادى نیز ،از ظن خود ،از دیگرى دوست یا

اجبار عقل قدرتمدار به دیدن با عینك مجاز ،از جمله ،بخاطر آنست که

دشمن مىتراشند .قضاوت هاى یك سویه و بدون مراجعه به محكوم ،کار

اصل راهنماى او ثنویت است و در ثنویت ،دو محور نقش ضد و نقیض ،یا

روزمره آدمیان است .در این کار نیز ،عقل قدرتمدار مجازى را مىسازد و

دو ضد را بازى مىکنند« :تضاد اصل و وحدت فرع است» ،قاعده دیگرى

چون با واقعیت تناقض دارد ،در واقعیت دخل و تصرف مىکند تا آنجا که

از قواعدى است که قدرت ،در همه جا و همه وقت ،از آن پیروى مىکند.

تناقض رفع شود .براى مثال بر جوانى که دختر مورد نظر خویش را عاشق

وحدتى که فرع است .وحدت مجاز و واقعیت است .در این وحدت ،مبهم

خود مىپندارد ،بر پایه این پندار ،به گفتار و رفتار دختر معنى مىبخشد:

مجاز است .بنابراین ،گذار از واقعیت به مجاز ،براستى گذار از نور به ظلمت

همه ابراز عشق! حال اگر تا آنجا پیش رود که مجاز را عین واقعیت

است 8.دوران وحدت کوتاه مىشود زیرا به ترتیبى که دیدیم تناقض

بپندارد و به دختر بگوید عشق تو را مىپذیرم و سخن او دختر را به

مىباید با تغییر واقعیت حل شود .بنا بر این ،دو حالت پیش مىآیند :یا
واقعیت تغییرى را که قدرتمدار در آن مىدهد ،مىپذیرد و یا نمىپذیرد.

حیرت اندازد و عشق به او را انكار کند ،پاى زور را بمیان مىکشد.
بدین قرار ،عقل قدرت مدار حق را به شخص (= مجازى که ساخته

بر هر دو تقدیر ،نتیجه وارونه هدف قدرت مدار مىشود .این نیز قاعدهاى

است) و عقل آزاد ،شخص را به حق مىسنجند .در سنجش عقل قدرت

جهان شمول است :زور زورمدار را به سرانجامى وارونه هدفى مىرساند

مدار ،زور نقش اول را پیدا مىکند و در سنجش عقل آزاد ،زور محل پیدا
نمىکند و اگر حضور دارد (شخص زورمدار است) ،تا زدوده نشود ،عقل
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که او در سر دارد .از علتها ،یكى  -که جاى مطالعه آن اینجاست ،-این

قدرت است ،تقدم و حاکمیت مطلق مىدهند و زور را روش «تربیت»

علت است :عقل قدرتمدارى که هدفى را بر مىگزیند ،از جمله ،از این

انسان ،در درآمدن به قالب «نظریه» ،مىگردانند .بدین قرار ،اصل «الاکراه

واقعیت غافل مىشود و غافل مىماند که ویران گر نخست خود ویران

فى الدین» بمثابه فرآورده عقل آزاد ،هشدار به انسان است که زور و مجاز

مىشود .توضیح اینكه ،در جریان عمل ،عقل قدرتمدار ویران مىشود و

از یكدیگر جدائى ناپذیرند .زور که در کار آمد ،بیان قدرت (مجاز) را

دیگر آن عقل که بر پایه مجاز در واقعیت تغییر مىداد ،نمىماند .از خود

جانشین بیان آزادى مىکند .برغم تجربه قرون که به هر انسان آزادهاى،

بیگانه کردن نیرو در زور نیازمند تغییر جهت دادن به فعالیت استعدادها

در هر جاى جهان ،معلوم کردهاست ،زور میان انسان و دین ،انسان و

است که جز با ایجاد ویرانى در آنها شدنى نیست .بكار بردن زور با

«ایدئولوژى» رابطه برقرار نمىکند ،بلكه میان انسان و قدرت از راه

تشدید ویرانى استعدادها همراه است .به سخن دیگر ،هر تخریبى با

مجازى رابطه برقرار مىکند که قدرت جانشین دین یا مرام مىکند،

ویرانى ویرانگر آغاز مىشود .جریان تخریب ،نخست جریان تخریب

همچنان مجاز یا بیان قدرت ،جانشین بیان آزادى مىشود.

اوست .اما زور ،با هر هدفى سازگار نیست .تنها با یك هدف سازگار است:

وقتى بجاى رابطه برقرار کردن میان انسان با دین یا مرام  ،زور میان

ویرانگرى در جریان ایجاد و بزرگ شدن و انحالل قدرت .بنا بر این ،عقل

او و قدرت رابطه بر قرار مىکند ،دیگر دین روشى براى انسان نیست،

قدرت مدار و استعدادهاى انسان قدرتمدار با ویران شدن و ویران کردن،

بلكه انسان وسیلهاى براى دین (= قدرت) است .بدین گونه است که بیان

قدرت را جانشین او ،کسى ،مىکنند که گمان مىبرد دیگرى را ویران

آزادى در بیان قدرت از خود بیگانه مىشود و تخریب انسان ،بنام دین و

مىکند و غافل است که خویشتن را ویران مىکند .و ویرانى عقل به کم

مرام ،واجب مىگردد .پیشتر دیدیم و دورتر ،باز خواهیم دید که روش

شدن رابطهاش با واقعیت و فرو رفتن در ظلمات ابهام است .نه فرورفتن

تجربه ممنوع مىشود و جاى خود را به زورى مىسپارد که مىباید با

در تاریكى که فرو رفتن در تاریكىها .چرا که در جریان تخریب ،نیاز عقل

تخریب واقعیت آن را به قالب درآورد.
براى آنكه بر اهمیت تقدم و حاکمیت مجاز بر واقعیت آگاهتر شویم،

قدرتمدار به ابهام روزافزون مىشود .همانند یك معتاد که ،با صرف روز

این بار ،تقدم را به واقعیت مىدهیم :اگر عقل تقدم واقعیت را بپذیرد،

افزون مخدر ،از واقعیت مىبرد.
شعار «جنگ جنگ تا رفع فتنه» در روزهاى خرداد  8861که جنگ

قدم در راه بازیافتن آزادى خویش گذاشته است .زیرا ،بر فرض که مجاز را

ایران و عراق مىتوانست به پایان برسد و «سر کشیدن جام زهر» پس از

بسازد چون تقدم را به واقعیت مىدهد ،تنها روشى که مىتواند بكار برد،

 8سال ،آغاز و پایان یك جریان است .عقل قدرتمدارى که با رویداد

تجربه است .در تجربه ،زور محل پیدا نمىکند .بنابراین ،تجربه ،مجاز را

جنگ روبرو شد ،در پایان آن ،دیگر همان نمانده بود .در طول  8سال

چون حباب مىترکاند .براى مثال ،معلمى مىپندارد شاگردش را از راه

جنگ ،مجازى که در ذهن ساخته بود ،به تدریج مبهمتر مىشد و رابطه او

تنبیه بدنى باید "آدم" و به درس خواندن وادار کند .اگر به پندار خود

را با واقعیتهاکم و کمتر مىکرد .از جمله واقعیتها ،این واقعیت که توان

تقدم و حاکمیت بدهد ،خشونت حكم مطلقى است که باید اجرا شود .بر

ایران براى ادامه جنگ ،بى پایان نیست .مجازى که عقل قدرتمدار از

اثر جور معلم ،شاگرد یا ترك تحصیل مىکند و معلم حكم مىکند «قابل

وراى آن در واقعیت مىنگریست ،مىباید دائم مبهمتر مىگشت تا او این

آن نبود که تحصیل علم کند» و یا خود را با معلم سازگار مىکند و معلم

واقعیت را از یاد ببرد و مجازى را جانشین آن کند که خود مىساخت و یا

حكم مىکند« :شاگرد خوبى است» .بدون آنكه او و شاگرد توجه کنند که

براى او مىساختند :ایران همه گونه توانایى براى پیروز شدن در جنگ را

استعداد و ابتكار و خلق هر دو قربانى شدهاست .حال اگر معلم شاگرد را

دارد .حمله صدام به ایران و در پى آن ،حملهاش به کویت و شیوه اداره

داراى استعدادهاى آموزش و خلق ،هردو ،بداند و روشى را به پندار آورد

عراق بعد از آن ،مثال دیگرى از فرو رفتن عقل قدرتمدار در ظلمات ابهام

که این دو استعداد و استعدادهاى دیگر شاگرد را فعال کند ،تنها روش،

است .پهلوىها ،پدر و پسر ،مثال دیگرى از آغاز و فرجام عقل قدرتمدار

تجربه مىشود .در تجربه ،با توجه به میزان فعال شدن استعدادها و

هستند ،اولى وقتى بخود آمد که در قصرش ،تنها ،در انتظار برده شدن به

آهنگ آن ،روش را تصحیح مىکند .جامعههایى که رشد نمىکنند ،روش

تبعید بود .و دومى زمانى «صداى انقالب» را شنید که کار از کار گذشته

اول را بكار مىبرند و جامعه هایى که رشد مىکنند ،روش دوم را بكار

بود .قدرتمدارهاى عادى  -که اینگونه قدرتمدارها فرآورده آنها هستند -

مىبرند.
 -2/6اما چرا جامعه هایى که بر آنها حكم زور جارى است ،نسل بعد

اگر از سرنوشت آنها ،در آزاد کردن عقل خود سود جویند ،نجات یافتهاند.

از نسل ویران مىشوند و به خود نمىآیند؟ از علتها ،علتى که جاى

وگرنه ،عقلهاى آنها نیز همینسان در ظلمات ابهام فرو مىروند.
 - 2/5چه مىشود که عقل قدرتمدار در جریان فرورفتن در ظلمات،

پرداختن به آن اینجاست ،اینست که ثنویت ،در محتوى و شكل تضاد،

بر این فرورفتن آگاه نمىشود و تاریكیها را تا ژرفا مىرود؟ پاسخ اینست

همگانى مىشود .اما در تضادى که رواج پیدا مىکند ،یكى از دو ضد بى

که عقل ،حتى وقتى قدرتمدار است ،تناقض را نمىپذیرد .ناگزیر خود را

نقص و دیگرى با نقص باور مىشود .به ترتیبى که؛ با نقصکه واقعیت

فریب مىدهد .بدینسان که به مجاز تقدم و حاکمیت مىدهد .امر واقع و

است ،از رهگذر انطباق با بى نقص که مجاز است ،از نقص مبرى مىشود.

جهان شمول اینكه قدرتمدارها زور را اینسان توجیه مىکنند :واقعیتى

بدینسان ،جدایى ناپذیرى دو ضد ،یكى واقعیت نقصپذیر و دیگرى

که انسان است باید با قالب ذهنى جور شود که آنها در سر دارند .غافل از

ذهنیت نقصناپذیر ،باور همگانى مىشود :خاصه عقلهاى قدرتمدار،

اینكه این توجیه ناشى از تقدم و حاکمیت مجاز بر واقعیت است .در ذهن

جدایى ناپذیرى واقعیت نقصپذیر از مجاز نقصناپذیر است .چرا عقل

آنها ،این تقدم تا بدان حد قطعى مىشود که حكومت فقیه بر تمامى

قدرتمدار نیاز به جهان شمول گرداندن زوج دو ضد دارد؟ زیرا که بدون

احكام دین مقدم و بر آنها حاکم مىشود .چرا به واقعیت (انسان آزاد که

تضاد ،قدرت در وجود نمىآید .بنابراین ،عقل قدرتمدار نیاز دارد که

در بكار بردن روش آزاد زیستن نیاز به زور ندارد و او را نبود زور بایسته

«قانون» قدرت را «قانون» تمامى هستى بگرداند .اما در این تضاد ،تنها

است) تقدم نمىدهد؟ زیرا بدون تقدم و حاکمیت مجازى که عقل

یكى از دو ضد ،جهان شمول است .نه هردو .چنانكه در دیالكتیك هگل،

قدرتمدار مىسازد ،رابطه تضاد برقرار نمىشود و قدرت بوجود نمىآید .از

ازلى و ابدى «ایده سرمدى» است و در دیالكتیك مارکس و انگلس ،ازلى

این روست که تمامى تمایلهاى قدرتمدار به «نظریه» راهنما که بیان

و ابدى جامعه آزاد از طبقات است .هر عقل قدرتمدارى تنها یكى از دو
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ضد را جهان شمول مىکند .چنانكه بنابراین عقل ،زن و مرد ،ضد هستند

منفى و عمل و عكس العمل و تجزیه و ترکیب اضداد نیستند .انگلس که

که زوج شدنشان یعنى تغبیر زن و انطباقش با والیت جهان شمول مرد

واضع دیالكتیك طبیعت بود ،خود ،به واقعیت پى برد و آن زوجها را
8

میسر است .و یا ،بنابر والیت مطلقه فقیه ،این والیت جهان شمول است و

ضدها خواندن و تضادتراشىها را ادعائى باطل خواند .بنا بر تعریف،

شامل باورمندان و غیر باورمندان و تمامى انسانها و زیندگان در هر جاى

اضداد یكدیگر را نفى و دفع مىکنند حال آنكه مثبت و منفى یكدیگر را

جهان باشند و رفتگان و آیندگان مىشود .پس ،انسانها تا وقتى اطاعت

جذب مىکنند و زوج پایدارى پدید مىآورند .در مكانیك نیز ،عكس

مطلق را نپذیرفتهاند ،ضدهایى هستند که مىباید تغییر کنند تا آنجا که

العمل ضد عمل نیست همان نیرو است که بر اثر اصابت به مانع باز

بى چون و چرا مطیع شوند .عقل قدرتمدارى که ثنویت والیت همه مكانى

مىگردد .اگر نیرو به مانع برخورد نكند و اصطكاك صفر باشد ،حرکت

و همه زمانى پایدار و انسان ناپایدار و سراپا تقصیر را مىسازد ،والیت

نیرو تا بى نهایت ادامه مىیابد .اما شگفتتر از همه ،تجزیه و ترکیب را

مطلقه را حكمى تا قیام قیامت معتبر و تغییرناپذیر مىگرداند .بودند و

وحدت اضداد خواندن است! دو حرکت تحت تأثیر عوامل نایكسان

هستند کسانى که مىگفتند و مىگویند که دیالكتیك ،ضد و نقیض ،هر

چگونه ضد و نقیض یكدیگر مىشوند؟ آیا تنها نیاز به جهان شمول

دو ،را تغییرپذیر مىکند .چنانكه در دیالكتیك مارکس و انگلس ،جامعه

گرداندن «قانون تضاد» عقلهاى لنین و مائو را بر آن نداشته است

بى طبقه ابتدایى با نقص است .این جامعه ،در سیر جدالى تحول به جامعه

احكامى تا این اندازه ساده لوحانه صادر کنند؟ اما چرا نیاز به ذاتى و

طبقاتى و از آن به جامعه بى طبقه بى نقص ،گذر مىکند که در آن،

جهان شمول گرداندن «قانون تضاد» داشتهاند؟ زیرا ،بدون آن ،عقلها به

انسانها جامعیت خویش را باز مىیابند .اینان ،از واقعیتى غفلت مىکنند و

«جبر تاریخ» و همسو کردن خود با آن تن نمىدهند .افزون بر این ،عقل

آن اینكه «جامعه بى طبقه آرمانى» همان حكم جهان شمولى است ك

قدرتمدار «قانون تضاد» را آسان مىپذیرد.
هر چند ،زوجها را ضد گرداندن و ضد تراشیدن از  +و  -در ریاضى و
عمل و عكس العمل در مكانیك و  ...گزارشگر بن بست سازندگان «تضاد
ذاتى» هستند ،اما از جهت دیگر نیز بن بست عقل قدرتمدار را
مىنمایانند :اگر مثبت و منفى یكدیگر را به جاى جذب ،دفع مىکردند،
طبیعتى بوجود مىآمد؟ مثبت و منفى برق را پدید مىآورند .اما تضاد
درونى کدام است و آن را به کدام پدیده دیگر بدل مىکند؟ اگر قرار بود،
تولید برق از دیالكتیك تضاد پیروى مىکرد ،با گذشت  85میلیارد سال از
بیگ بنگ ،برق چه باید شده باشد؟ و ...در جامعهها نیز ،با آنكه روابط قوا،
میان گروه بندیهاى اجتماعى و میان جامعهها با یكدیگر ،نزاع پدید
مىآورد ،اما این نزاع را اگر به «قانون وحدت اضداد» تحویل کنى ،در جا،
تحول آن را متوقف مىکنى .دیگر نیازى نیست بپرسم ،بعد از زوال نظام
طبقاتى و طبقهها ،تكلیف «تضاد ذاتى» چه خواهد شد؟ چرا که اگر
توحید را اصل بدانیم و بگوییم هر جامعهاى فرهنگ مشترك ،سرزمین
مشترك ،تاریخ مشترك و  ...بنابراین حیات دیرپا دارد ،مىتوانیم تضادها
را ذاتى و درونى ندانیم عارضى و قابل رفع بشماریم .اما اگر تضاد را ذاتى
بدانیم ،جامعه همچون قدرت نیست که ،از رهگذر روابط قوا ،بتواند ایجاد
و آنگاه بزرگ و منحل بگردد .با وجود تضاد ذاتى ،جامعه تشكیل
نمىشود .از این رو ،واضعان «تضاد ذاتى» جامعه ابتدایى بدون تضاد و
جامعه پایانى تكامل جسته و بى طبقه را فرض کردهاند .زیرا مىدانستهاند
از زمانى که جامعه روابطى را پیدا کند که یكسره روابط قوا باشند،
انحاللش شروع شدهاست .چنانكه یك خانواده ،یك سازمان ،یك طایفه،

مراحل تاریخ که باید گذر کرد و تغییرها که باید پذیرفت ،همه ،در رابطه با
آن ساخته شدهاند .بدین قرار ،در دیالكتیكهاى هگل و مارکس،
حكمهاى ذهنى این دو هستند که جاودانهاند .جز این ممكن نبود و
ممكن نیست .زیرا عقل قدرتمدار تا به مجاز یا ساخته ذهنى خود اعتبار
جاودانى نبخشد ،به حل تضاد از راه تغییر (=تخریب) واقعیت توانا
نمىشود .بدین قرار
 - 2/9تضاد را ذاتى هستى دانستن« ،تنازع براى بقاء» را قانون
هستى شمردن و دو نوع «دیالكتیك تضاد» را قانون هستى خواندن،
یكى آنكه نیك را بر بد پیروز مىگرداند و دیگرى اینكه اضداد را بدست
یكدیگر ،در فاجعهاى نهایى ،نابود مىکند ،هم از نیاز به جهان شمول
گرداندن اصل تناقض و تضاد درونى و  ...مىآید و هم براى پایان بخشیدن
به چون و چراى عقل و مجبور گرداندنش به کار بر وفق این اصل ضرور
است و هم از نیاز به تعیین آینده و ،بنابراین ،نیاز به جهت دادن به
نیروهاى محرکه ،ضرورت مىیابد.
قدرت (=زور) واقعیت را به قالب «تضاد درونى» در مىآورد تا بنا بر
فرمان دیالكتیك تحول کند .اما با وجود بستن راه چون و چرا بر عقل ،او
این پرسش را بناگزیر ،پیش مىکشد :اگر هر پدیدهاى متناقض است و
این تناقض ذاتى آنست چگونه ممكن است پدیده بماند و تناقض از میان
برخیزد؟ اگر پدیده نیز نمىماند ،تضاد درونى که سرانجام مرگ مىآورد
چگونه در آغاز حیات آورد؟ بودهاند و هستند عقلهایى که به این
پرسش ،خود را از جبر رها کردهاند و به این صرافت افتادهاند که تضاد
ذاتى قدرت است و نمىتوان آن را ذاتى هستى گرداند.
با مثالى ،هم نیاز به ذاتى گرداندن تضاد درونى و هم بن بست آن و

8ـ انگلس کتاب دیالكتیك طبیعت را نوشت و در آن« ،اضدادى» را جمع کرد.
لوسیو کلتى ،فیلسوفى که خود مارکسیست بود و حزب کمونیست ایتالیا را،
بخاطر گرایش به راست ،ترك گفت ،سرانجام به بطالن تضاد رسید و نوشت :این
«ضدین سازیها» مایه خنده مىشوند (مثل ماه نفى زمین است و .)...با وجود بر
این ،بسیارى بر این نظر هستند که انگلس به بطالن دیالكتیك تضاد پىبرد و کار
خود را در نیمه رها کرد .اسم و رسم هاى دیالكتیك طبیعت و کتاب کلتى عبارتند
از}88{ :

* در شیمى :تجزیه و ترکیب (اتمها)

 و نیز جامعهشناسى چون گورویچ ،که در «انقالب روسیه» در کنار لنین بود ،فروکاستن دیالتكتیك را در دیالكتیك تضاد ،نادرست مىدانست:

هم وجود نقض این اصل ،در خود آن ،را آشكار کنیم :مائو قول لنین را
درباره موارد تضاد عام اینسان مىآورد}81{:
* در ریاضیات :مثبت و منفى ( +و ) -
* در مكانیك :عمل و عكس العمل
* در فیزیك :مثبت و منفى (برق)
* در جامعهشناسى :مبارزه طبقاتى

 ژرژ گورویچ :دیالكتیك یا سیر جدالى و جامعه شناسى ،ترجمه حسن حبیبى،تهران ،تابستان 8858

در جامعه ،روابط قدرت میان گروه بندیها نزاع پدید مىآورد .این

 در دوران استالین ،فلسفه حاصل کار علم شد و هستى مادى در ماتریالیسمدیالكتیك بیان شد! و هانرى لوفور ،فیلسوف مارکسیست ،در رد این ماتریالیسم
دیالكتیك کتابى نوشت}82{ :

نزاع است که «قانون وحدت اضداد» مىشود و به کل هستى بسط داده
مىشود .اما در ریاضى و در مكانیك و در فیزیك و درشیمى ،مثبت و
89

یك ...نیز ،از زمان غلبه روابط قوا بر دیگر روابط ،گرفتار انحطاط مىشود و
روند انحطاط را تا انحالل ادامه مىدهد .روابط قوا ،از تضاد ذاتى مایه
نمىگیرد .اگر مىگرفت ،تشكیل یك خانواده ناممكن مىشد .واقعیتى که
در این نوع تضادسازى از آن غفلت مىشود اینست که نقض حكم در
خود آن است .توضیح اینكه عمل کنندگان در بیرون ضدها قرار مىگیرند
حتى در تضادهاى اجتماعى .رفع نیاز نیز نیاز به عمل کنندگانى دارد در
بیرون از دو طرف تضاد که یكى از آنها مجاز باشد .به آزاد شدن عقل از
مجاز ،تضاد حل مىشود.

که واقعیت از حكم مجازى پیروى کند .این عقل در رابطههاى واقعیت با
یكدیگر نیز دخل و تصرف و رابطهها را در رابطهاى ناچیز مىکند که خود
آن را مىسازد و جانشین مىکند .مثل برگرداندن رابطه زوجیت به رابطه
تضاد.
نگرشهاى انسان در طبیعت  -الف  -سلطه طبیعت بر انسان و ب
 سلطه انسان بر طبیعت و ج  -توحید با طبیعت  ،-تفاوتهاى عقلقدرتمدار را با عقل آزاد بدست مىدهند :در دو نگرش اول ،بنا بر تضاد
است و تغییر (=تخریب) واقعیت را ناگزیر مىکند .نگرش سوم طبیعت را

با توجه به توضیح ،در این مثال لنین تأمل کنیم :در مكانیك ،عمل و

محیط زیست مىشمارد و عمران طبیعت را با رشد انسان همعنان

عكس العمل ضد یكدیگرند .اما عمل ،عمل کننده دارد و عكس العمل نیز

مىگرداند .دو نگرش اول ،نگرش بر اصل ثنویت تك محورى و از دیدگاه

عامل دارد .بدون این دو ،نه عمل وجود دارد و نه عكس العمل .تأمل را که

قدرت هستند.

بیشتر مىکنیم مىبینیم اگر عمل کننده وجود نداشته باشد ،عاملى که
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عمل را برگرداند وجود پیدا نمىکند .پس ،ساختن "قانون وحدت اضداد

آن مىکند؟ نخست بدانیم که حدها به تدریج گذاشته مىشوند و هر بار

حكم بر ذاتى بودن آن کردن ،بدون چند مجاز شدنى نبود و نیست:

مجاز است که حد را معین مىکند .چرا بتدریج؟ زیرا به تدریج عقل با

 - 2/8این مجازها دو نوعند :الف  -واقعیت هایى که عقل از آنها

قدرت اینهمانى مىجوید و در تمامى هستى از دید قدرت مىنگرد .در

غفلت مىکند :در مثال عمل و عكس العمل که نیك بنگریم ،مىبینیم

این مرحله ،تضاد را مىباید به درون هستى و پدیدههاى آن ببرد .چرا که

انواع عكس العملها بستگى به انواع عمل کننده و انواع عكس العمل

جبر مطلق و تابعیت مطلق هر حرکت از توقعات قدرت و بلكه یكسانى هر

کننده دارند .چنانكه اگر عكس العمل کننده بتواند تمامى نیرویى را که به

حرکت با حرکت قدرت در جریان ایجاد و بزرگ شدن و انحالل ،نیاز به

آن وارد مىشود جذب کند ،عكس العمل به صفر میل مىکند و اگر عكس

قرار دادن حد میان دو ضد در درون هر پدیده دارد .و این حد مىباید

العمل کنندهاى وجود نداشته باشد ،تا بى نهایت ،حرکت ادامه پیدا

ذاتى هستى تصور شود .فرعونیت 8یا والیت مطلقه که جامعههاى

مىکند .اگر عكس العمل کننده نیرو بر نیرو بیفزاید ،عكس العمل بزرگتر

در تاریخ ،به خود دیدهاند ،جریانى است که ،در آن ،تمایل قدرت به

از عمل مىشود .گوناگونى سرنوشت هر عمل از آنست که عمل کننده و

فراگیر شدن ،با برقرار کردن یك رشته حدها همزاد و همراه مىشود:

عكس العمل نشان دهنده در بیرون یكدیگر هستند و چه بسا از یك

* حد اول ،حد قانون ،قانون مرامى است که باید جانشین شود .در

جنس و نوع نیستند .و باز ،در مكانیك ،در عمل و عكس العمل ،نیرو بكار

این مرحله ،در جامعه ،حدى جز حد با حاکمانى که باید بروند ،وجود

مىرود .و هنوز ،عمل کننده و عكس العمل بروز دهنده در خالء نیستند و

ندارد .آنها باید بروند و قانون جاى حكم آنها را بگیرد؛

در زمان و مكان معین کنش و واکنش مىکنند .و عمل کننده و عكس

* مرحله دوم ،حد میان حاکمیت با قانون جدید و تقدم حاکمیت

العمل نشان دهنده در بیرون عمل و عكس العمل هستند و تضاد محل

حاکمان بر قانون است .در این مرحله ،در جامعه حدها پدید مىآیند و بر

پیدا نمىکند چه رسد به اینكه بیرونى یا درونى باشد .ب  -عقل قدرت

اساس دورى و نزدیكى از حاکمیت جدید ،گروه بندى مىشوند؛

مدار مجازها را از آن رو جانشین واقعیتها مىکند که رابطه تضاد درونى

* در مرحله سوم ،حاکمیت جدید دم از والیت مطلقه مىزند .در

و ذاتى میان کنش و واکنش برقرار کند تا گذشته و حال و آینده عمل و

این مرحله ،مصلحت بر حقوق و قانون تقدم و سلطه پیدا مىکند و از آنجا

عكس العمل را ،به حكم «تضاد ذاتى» ،محكوم کند .حال آنكه حیات

که بسط ید حاکمیت جدید بر انسان مطلق مىشود ،میزان اطاعت نیز

عمل ،از لحظه وقوع (اگر جریانى که به وقوع عمل انجامیده است را

مىباید مطلق بگردد .بر این میزان ،اعضاى جامعه ،از یكدیگر تمیز داده

نادیده بگیریم) آغاز مىشود و پایان آن ناپیدا است .چرا که از قانون

مىشوند؛
* در مرحله چهارم که مرحله استقرار والیت مطلقه فقیه است ،حد
در درون هر انسان برقرار مىشود :درون انسان صحنه رویاروئى ضدین
خیر (تابعیت از والیت مطلقه) و شر (نافرمانى از آن) مىگردد .تفتیش
عقیده ناگزیر مىشود .زیرا مىباید تضاد را بسود اطاعت از ولى امر ،حل
کند .در جریان فراگیر شدن قدرت و اینهمانى رهبرى یك جامعه یا یك
سازمان یا یك گروه با آن ،هر فرد عضو جامعه یا عضو سازمان و یا عضو
گروه مىباید مفتش خویش بگردد و بطور مرتب «روند تضاد در درون»
خویش را گزارش کند .در این مرحله ،همه اعضاء ،مفتش خود و یكدیگر
مىشوند.
این مراحل را جامعه هایى که استبداد فراگیر به خود دیدهاند ،تحمل
کردهاند .اما اگر مراحل تحول عقل قدرتمدار را در جریان فراگیر شدن پى
بگیریم ،مىبینیم تراوشات عقل ،بیانگر عبورش از مراحل باال است :براى
مثال ،آقاى خمینى که نظریه والیت فقیه را به عاریت گرفت ،در یك دوره
از عمر خویش ،با آن مخالف بود 2.در مقام اجابت یك تقاضا ،والیت فقیه

«تضاد درونى و ذاتى» پیروى نمىکند .در حقیقت ،تصور سیر جدالى و
مجبور کردن کنش و واکنش به انجام آن از راه تصور قوانین دیالكتیك -
که یكى از آنها ،استحاله تغییرات کمى به تغییرات کیفى و دیگرى قانون
جهش است -و سپردن عمل و عكس العمل به حكم آنها ،واقعیت را تابع
مجاز کردن است .همه این مجازها ناشى مىشوند از دوگانه دیدن یگانه
(نیرو را در کنش و واکنش دو دیدن) .مجاز اول ثنویت تك محورى است
که ،بر اساسش ،عقل قدرتمدار اینسان در واقعیت دخل و تصرف مىکند.
بدین قرار ،هنوز وارد عمل نشده ،عقل قدرتمدار ،با دو رشته مجاز
سازى ،در واقعیتها دخل و تصرف مىکند .بدیهى است ،بدون این دخل
و تصرف ،آن دو مجاز ساختنى نمىشوند که عقل قدرتمدار مىسازد و،
بدانها ،بر آن مىشود که تناقضشان را با واقعیت ،با تغییر دادن (=تخریب)
واقعیت حل کند .این دو رشته مجاز که مىسازد ،تا پایان ،عقل قدرتمدار
را رها نمىکنند .بدین خاطر است که عقل قدرتمدار از برقرار کردن رابطه
مستقیم با واقعیتها ناتوان مىشود .و چون از اینكار ناتوان مىشود ،به
دخل و تصرف در واقعیتها ادامه مىدهد .دخل و تصرفها تنها براى
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را تدریس کرد .در آن ،والیت فقیه ،والیت (= اجرا) قانون اسالم بود .در
مرحله دوم ،والیت (= اوامر و نواهى) ولى امر بر قانونهاى اساسى و عادى
و قواى سه گانه تقدم و حاکمیت جست .در مرحله سوم ،این تقدم به
تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت» انجامید و در مرحله چهارم ،سخن از
«والیت مطلقه فقیه» و تقدم آن بر احكام دین به میان آمد .از این نظر که
در تحول فرآوردههاى عقل قدرتمدار ،در جریان اینهمانى جستنش با
قدرت که بنگرى ،مىبینى تمامى فلسفهها و مرام هایی که فرآوردههاى
عقلهاى قدرتمدار هستند ،حاصل طى مراحلى هستند که بازتاب سمت
یابى این عقلها مىباشند .علت نیز اینست که عقل ،در آغاز فراگرد،
قدرت را مدار مىکند اما خود را نسبت به آن ،آزاد تصور مىکند .این با
فرآورده خویش است که به تدریج تا اینهمانى یافتن با قدرت پیش
مىرود .آیا بهنگام اینهمانى جستن با قدرت ،عقل خود را نیز پدیدهاى
داراى «تضاد درونى» مىگرداند؟
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زیرا با بكار رفتن خشونت از سوى دیكتاتورى جدید ،این دیكتاتورى را
قدرتى مىگرداند که از قوانین بزرگ شدن و انحالل خود ،قدرت ،پیروى
مىکند.
بهر رو ،زورمدار ،به تدریج که با قدرت (زور) اینهمانى پیدا مىکند،
دشمن را در درون عقل خود مىتراشد :برانداز دیگر کسى نیست که بر
ضد قدرت حاکم فعالیت مىکند بلكه کسى است که عقل قدرتمدار
براندازش مىانگارد .بدینسان ،خواه آگاه و چه ناخودآگاه ،عقل قدرتمدار
در خود دو ضد را به جان یكدیگر مىاندازد و بر وفق دلخواه ضدى که
مىخواهد مسلط شود ،حكم صادر مىکند .در مرحله اینهمانى با قدرت،
فعالیت عقل در کشاکش اضداد خالصه مىشود .زمان به زمان ،اندازه
تخریب استعدادها بزرگتر مىشود .نیروهاى محرکه در تخریب سمت
مىجویند و تخریبشان ،به نوبه خود ،تولید نیروهاى محرکه را کاهش
مىدهد .در این عقل ،به ترتیبى که آمد ،خشونت یك سویه ،به سود
مجاز و به زیان واقعیت بكار مىرود .در تمامى نظرها و مرامها ،و دینها که

مىکند ،امر به ویرانگرى مىشوند .علت اینست که قدرت نیاز به

در بیان قدرت از خود بیگانه شدهاند ،خشونت خوب ،انقالبى و ...

ویرانگرى روزافزون دارد .هر عقل قدرتمدارى پیش از آنهم که با قدرت

خشونتى است که آرمان تصورى (مجاز) براى ایجاد تغییر (= تخریب) در

اینهمانى پیدا کند ،همواره با تخریب شروع مىکند .با وجود این،

واقعیت بكار مىبرد .حال وقت آنست که بپرسیم آیا تخریب دیگر وسیله

فرآوردههاى عقل قدرت مدار از دو نوع عمده هستند :الف  -تضاد از راه

نیست و هدف مىشود؟ به ظاهر ،تخریب همچنان وسیله مىماند و هدف

تخریب حل مىشود و ب  -تضاد از راه رها شدن از غیریت ،شیطان و...

یا منحل گرداندن ضد میرنده در ضد زینده است و یا اصالح نژاد است و

حل مىشود .در هر یك از این دو نوع ،خشونت واجب و ذاتى تحول

یا از میان برداشتن فتنه است یا  ...بنا بر همه هدف هایى که از راه

است .در نوع سوم که به فاجعه و نابودى اضداد مىانجامد ،نیز ،خشونت

ویرانگرى باید بدانها رسید ،روند به واقعیت پیوستن هدف ،همان روند

نقش اول را دارد .نوع اول تنها دیالكتیك استالین را در بر نمىگیرد.

تخریب واقعیت است .آیا دیالكتیك تضاد با توجه به یگانگى جریان

شامل نظریه هایى نیز مىشود که یا انسان را به طبع ،شرور مىدانند و یا

تخریب واقعیت و واقعیت پیدا کردن هدفى ،ساخته شده است که عقل

انسان را اسیر دائمى شیطان مىانگارند و مأموریت و مسئولیت ولى امر را

تصور مىکند؟ در صورتى که بگوییم ،تمامى پدیدههاى هستى چون

بیرون کشیدن او از دست شیطان ،به جبر و خشونت ،مىپندارند .نوع

قدرت زاده و بزرگ مىشوند و مىمیرند ،چه بسا پاسخ آرى است .اما

دوم شامل دیالكتیك مارکس و تمایل هایى مىشود که مىپندارند

مىدانیم که با تخریب واقعیت ،هدف عقل قدرتمدار ساخته نمىشود.

دیكتاتورى ضد دیكتاتورى طبقه حاکم ،از راه برچیدن بساط این

حتى اگر هدف او قدرت باشد ،عالوه بر اینكه خود نیز تخریب مىشود،

دیكتاتورى ،طبقه مسلط را از سلطه گرى و نیز طبقه زیر سلطه را از

قدرت نیز برجا نمىماند :در جامعهها ،لحظه تضاد قدرت با حیات ،یا لحظه

غیریت آزاد مىکند .در این تحول دیالكتیكى (صیرورت) ،خشونت نقش

برخاستن بر ضد آن و انحالل آنست و یا لحظه ،انحالل جامعه و قدرت با

اول را پیدا مىکند و با انحالل دولت ،خشونت نیز بى محل مىشود و از

هم و پایان پذیرفتن فراگرد تخریب است.

میان برمى خیزد.

 - 2/88دیدیم که قدرتمدار ،همان که بود نمىماند .آلت قدرت

و بنا بر تجربه ،مىدانیم تمامى کسانى که به قدرت رسیدهاند و

مىشود و بتدریج ،نه دیگر به قاعده و قانونى پایبند مىماند و نه ثبات و

خواستهاند ،تضادها را با توسل به خشونت حل کنند ،اینهمانى جستن با

قرارى برایش مىماند .در اینجا ،یادآور مىشوم که قدرت در جریان بزرگ

قدرت را ،تاگرفتار جنون قدرت شدن و مرتكب جنایتهاى بزرگ گشتن،

شدن ،زود به زود ،نیازمند مىشود و این نیازها ،با آهنگى شتاب گیر،

پیش رفتهاند .بنابراین ،امر به خشونت را عقل آنها صادر مىکرده و صدور

جانشین یكدیگر مىشوند .از این رو ،قدرت با قانون و قاعده و قرارهاى

آن ،حاصل حرمان عقل از آزادى بوده و بدین حرمان ،از موضع قدرت

پایدار تضاد پیدا مىکند .استحاله از قانون گرایى به مصلحت گرایى از این

عمل کردهاند .به سخن دیگر ،تخریب اول ،در عقل ،و از راه قطع رابطهها

رو است .اما مصلحت چیست؟ مصلحت همواره برآوردن نیاز قدرت است.

با واقعیتها و منحصر کردن رابطه با قدرت انجام مىگیرد .اما چرا بكار

بنابراین ،روند عمومى ،روند حل تضادهاى مجاز با واقعیت مىشود :حاکم

بردن زور بر ضد مسلط و آزاد کردنش از سلطه گرى عقل را آزادتر نكند؟

شدن جبر ذهن (مجاز) بر ضد عین (واقعیت).
تضاد همه زمانى و همه مكانى بودن قانون (= حق) با مصلحتى که
قدرت مىسنجد تا ،هم اکنون و هم اینجا ،خواست قدرت را برآورده کند،
همواره بسود «مصلحت» حل مىشود« .اراده گرایى» اینسان بوجود
مىآید .در حقیقت ،اراده گرایى کشف لنین نیست ،حل این تضاد آن را
ایجاب مىکند .حل این تضاد بسود خواست قدرت است که تقدم و
حاکمیت مطلق «فصل الخطاب» (= ولى امر= آلت فعل قدرت) را ناگزیر
مىگرداند .همانطور که در بند پیشین توضیح دادم ،پادرمیانى قدرت،
خودجوشى را ناممكن و اراده گرایى را جبرى مىکند .در اینجا وجه
دیگرى از این جبر را (تضاد قانونى با مصلحت) ،توضیح مىدهم :این
ارادهگرایى مجازى است که جانشین واقعیت (اراده آزاد) شدهاست .در

چرا عقل از موضع آزادى نتواند به خشونت نقش اول را بدهد؟ پاسخ
اینست که آزاد شدن یك فراگرد است و «آزاد کردن از راه استقرار
قدرت مطلوب» فراگردى دیگر است .فراگرد اول جریان آزاد شدن انسان
است .حال آنكه در فراگرد دوم ،نه انسان که قدرت عمل مىکند .اما
قدرت خنثى و بى طرف نیست .کارگزار انسان در آزاد شدن نیست .بلكه
ساخته رابطه هائى است که از قوانین خود پیروى مىکند و انسان است
که آلت آن مىگردد .از این رو ،نظر مارکس (سیر جدالى خودجوش
جامعه) قابل اجرا نبود و اگر لنین آن را با نظر خویش جانشین کرد ،بدین
خاطر بود که هیچ روند خودجوشى وجود ندارد که در آن ،دیكتاتورى
پرولتاریا را جانشین دیكتاتورى بورژوازى کند .نظر لنین واقعیت نجست
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حقیقت ،آنچه «اراده» خوانده مىشود ،تسلیم خواست بى چون و چراى
قدرت شدن است .چرا که قرار گرفتن مصلحت در بیرون حق که در واقع،
جز ناحق کردن حق نیست ،ارادهاى را که بر آن تعلق پیدا مىکند ،از
صفت آزاد محروم مىکند .به این دلیل که اراده آزاد بر ناحق تعلق پیدا
نمىکند .به سخن دیگر ،عقل آزاد نیست که مىاندیشد و تصمیم
مىگیرد ،بلكه خواست قدرت ،مستقل از عقل ،شكل مى گیرد و عقل
قدرت مدار به آن ،بنام «مصلحت» ،تمكین مىکند .چرا زیر بنام
«مصلحت»؟ هم به این دلیل که عقل قدرتمدار نیز مىباید عملى را
«مشروع» و «موجه» بگرداند تا تصویب کند و هم به این خاطر که دیگران
نیز مىباید بپذیرند «مصلحتى» که جانشین حق مىشود ،کارى از سر
ناگزیرى است .با وجود این ،جبرى شدن حاکمیت «مصلحت» ،بر حق و
حقیقت ،گزارش روشنى است بر تقدم و حاکمیت قدرت.

مىکند .چنانكه پندارى در عقل او ،جاى گرفته و به جایش فعالیت هایش
را تنظیم مىکند .پرسیدنى است که آیا این جانشینى اصحاب دیالكتیك
تضاد را به گمان آن نیانداخته است که در چالش" ،نهاد" ( )Theseدر بر
"نهاد" ( )Antitheseجذب و باتفاق" ،برابر نهاد" ( )syntheseرا بوجود
مىآورند؟ تجربه تاریخ به ما مىآموزد که استبدادها مخالفان خود را از
جنس خود مىکنند .بدینسان که یا جذب مىکنند و یا توسط آنها وقتى
قدرتمدار شدند ،سرنگون مىشوند .براى مثال ،بنا بر فرض راهنما ،بنا بود
دیكتاتورى پرولتاریا جانشین دیكتاتورى بورژوازى بگردد و رهبرى (طبقه
کارگر) و اندیشه راهنما (مارکسیسم) را جانشین کند .و جهت جدید
(الغاى نظام طبقاتى) و هدف نو (بناى جامعه کمونیستى و متحقق
گرداندن انسان جامع) را در پیش گیرد .در تجربه ،دیالكتیك تضاد عمل
نكرد .نمىتوانست عمل کند .چرا که دیكتاتورى پرولتاریا ،بمثابه قدرت،

اما واقعیت دیگرى که روى پنهان مىکند اینست که هیچ مصلحتى

هویت خویش را از قدرتمدارى مىگرفت و بانیان این استبداد از یاد

از پیش وجود ندارد (به خالف حق) و عمر دراز نیز پیدا نمىکند .به همان

مىبردند ،در قدرت مدارى ،با قدرتى که سرنگون کردهاند ،اینهمانى

دلیل که توقعات قدرت زود به زود تغییر مىکنند ،عمر «مصلحت» کوتاه

جستهاند و قدرت جدید ،با ظرفیت بیشتر ،نیروهاى محرکه را در بقا و

مىشود .بدین ترتیب است که عقل قدرتمدار حقوق و قرار و امنیت را از

بزرگ کردنخویش بكار مىگیرد .یك علت از پا درآمدن این دیكتاتورىها

انسانها مىستاند .بدین خاطر در جامعه هایى که قدرتمدارى ،رسم دولت

این بود که تخریب نیروهاى محرکه را بمیزان زیاد افزایش دادند و غافل

و دیگر بنیادهاى جامعه است ،فعالیتهایى که نیاز به زمان طوالنى و امنیت

بودند که وقتى قدرت میرنده بخاطر تخریب نیروهاى محرکه دوام نیاورد،

ها دارند ،قوام نمىگیرند.

آنها چگونه مىتوانند با تخریب باز هم بیشتر این نیروها دوام بیاورند؟

بهررو ،مصلحتى که با نقض حق و واقعیت ساخته مىشود ،تضاد را

بدین قرار ،بر اصل تضاد ،همجنس ضد خود شدن میزان تخریب

حل نمىکند .چرا که حق و واقعیت قابل نقض نیستند .براى مثال ،بیمار به

نیروهاى محرکه را افزایش مىدهد.

پزشك مراجعه مىکند و پزشك بیمارى او را سرطان تشخیص مىدهد.

بنابراین قاعده عمومى است که انسانها ویران مىشوند و ویران

اما مصلحت را در آن مىبیند که به او بگوید بیمارى او سرطان نیست.

مىکنند و ،در غفلت کامل از قاعده ،ویرانگرى مىکنند .براى مثال ،در

بدین مصلحت ،سرطان درمان نمى شود« .بیمارى شما سرطان نیست» ،با

انقالبى که گل را بر گلوله پیروز کرد ،یعنى در انقالب ایران ،اگر اصل

واقعیت ،بیمارى سرطان ،در تناقض است .با معرفت پزشك در تناقض

راهنما در سیاست داخلى و خارجى توحید مىشد ،نیروهاى محرکه

است و با بخشى از معرفت بیمار (چند و چون بیمارى و طول زمان آن) نیز

عظیمى که در ویرانگرى بكار رفتند و مىروند در رشد بكار مىافتادند و

در تناقض است .ا گر در لحظه اظهار و زمان کوتاهى بعد از آن ،در ذهن

ایران امام عصر سوم تاریخ مىشد .اما اصل شدن تضاد و تبلیغ کینه و

بیمار ،تناقض مصلحت (سرطان نیست) با واقعیت (سرطان هست) ،بسود

نفرت ورزیدن ،میزان تخریب نیروهاى محرکه را چندین برابر افزایش داد.

مصلحت حل مىشود ،در طول زمان ،نافى واقعیت نمىشود و سرطان به

به ذکر چند مورد بسنده مىکنم:

گسترش خویش ادامه مىدهد .لحظه حقیقت ،لحظه مرگ است .بدین

* نخست ،تحصیل کردهها و مدیران را ضد کردند :با اصل «تقدم

قرار ،هر مصلحتى که با حق را ناحق کردن ساخته مىشود ،الف -متناقض

مكتب بر تخصص» ،استعدادهاى کشور را گریزاندند و امروز آمار مىگوید

است و ب -تناقض حق که واقعیت دارد با ناحق که ساخته ذهن و مجاز

تنها در ایاالت متحده امریكا ،ایرانیان از لحاظ تحصیل کردهها مقام اول را

است ،هرگز به سود ناحق حل نمىشود و ج -این مصلحت ،توانا به از بین

در میان اقلیتها دارند (نیروى محرکه انسانى) و ره آورد آنها براى اقتصاد

بردن حق ،که واقعیت دارد ،نمىشود .تنها عقل را از آن غافل مىگرداند و

امریكا  411میلیارد دالر است( ،نیروى محرکه اقتصادى).

این غفلت چه بسا زیانهاى بزرگ ببار مىآورد و د  -عقل سازنده

* آنگاه ،نوبت به تقسیم ایرانیان به مكتبى ،ضدمكتبى ،مسلمان

مصلحت و عقل یا عقول کس یا کسانى که گویا به خاطر او یا آنها مصلحت

غیر مكتبى و بى تفاوت رسید .قصد زورمدارها تصرف مقامها بود و با

ساخته مىشود ،گرفتار تناقض مىشود یا مىشوند و حتى در ذهن او یا

تقسیم بندى ،نیروى محرکه عظیمى را ،که لیاقتهاى توانا بر مدیریت

آنها نیز ،تناقض با ذایل شدن مصلحت (= دروغ) حل مىشود .ه -قوه

بودند ،بیكار گرداندند.
* در سیاست خارجى ،بجاى اجراى برنامهاى که استقالل باز آورد،
استبدادیان بنا را بر تضاد گذاشتند و مدار بسته ویرانگرى را بوجود
آوردند :گروگان گیرى ،محاصره اقتصادى ،جنگ  8ساله ،و از آن پس،
قرار گرفتن ایران در حلقه آتش و انزواى ایران و ناتوان شدنش از ایفاى
نقش خویش بمثابه قلب حوزه بزرگ تمدن اسالمى .یك نسل ایرانى یا در
جنگ کشته و علیل گشت و یا فرصت رشد را از دست داد ،سرمایه ها
برباد رفتند و  ...و یك قلم ،بابت کاهش بهاى نفت ،ثروتى از ایران و
کشورهاى نفت خیز برباد رفت که اندازه نمىشناسد.

رهبرى و جهت یابى نیروهاى محرکه کس یا کسانى که مصلحت را
مىسازند و کس یا کسانى که مصلحت بخاطرشان ساخته مىشود ،تابع
قدرت (در مثال بیمار نیز غفلت از واقعیت او را ،بدون آگاهى ،در تابعیت
پزشك قرار مىدهد که رابطه آزاد نیست و رابطه با قدرت است)
مىشوند .بدین قرار ،اهمیت اصل راهنما که مىباید بیانگر رابطه قوا
(ثنویت) و بنابراین رابطه تضاد نباشد ،در آزادى عقل ،آشكار مىشود و
خالى شدن عقل از تناقض و تضاد و فرآورده او از ضد و نقیض او را از
غفلت از آزادى خویش بدر مىآورد و بیانگر آزادى او مىشود:
 - 2/82وقتى تضاد اصل راهنما است ،هویت آدمى یعنى رهبرى،

بر اصل تضاد و قدرتمدارى ،حسد پدید مىآید و «چشم و هم

مجموعه عناصر ذهنى راهنما و روش و جهت و هدف او ،را ضد معین

چشمى» را روشى همگانى مىگرداند .همگان از این واقعیت غافل هستند

مىکند .تا بدانجا پیش مىرود که ضد چند و چونى رهبرى او را تعیین

که با اینكار ،قوه رهبرى رقیب را (طرز فكر و روش و هدف او را) جانشین
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قوه رهبرى خویش مىسازند و بدین کار ،هم آزادى و بنابراین توان رشد

فعالیتهاى خود ،هویتى را مىسازد که با قدرت اینهمانى دارد و عقل

خود را از دست مىدهند و هم تخریب نیروهاى محرکه (درآمد و

آزاد هویتى را مىسازد که با خدا اینهمانى دارد (خلق ،علم و  .)...از این

استعدادهاى خویش و  )...خود را افزایش مىدهند.

رو ،عقل یا با خدا است و آزاد از هر حدى است .در این حال ،موازنه عدمى
اصل راهنما است و یا با خدا نیست ،الجرم در بند رابطه قوا است .قدرت

بدیهى است که این پرسش محل پیدا مىکند :آیا «چشم و هم

مدار است و ثنویت اصل راهنما است.

چشمى» در تحصیل علم نیز سلب رهبرى از خویش و افزودن بر میزان
تخریب نیروى محرکه است؟ پاسخ اینست که الف -عقل آزاد موازنه

 -8/8از راه فایده ،توضیح مىدهم که وقتى تنها زور حد بوجود

عدمى را اصل راهنما مىکند .بنابراین ،از زندان تضاد رها مىشود .و ب-

مىآورد ،پس مدار بسته ،مدارى است که زور بوجود مىآورد .بدینسان،

در علم ،در عدل ،در تقوى ،در بعمل درآوردن حقوق معنوى و مادى

هر بار آدمى در مدار بستهاى گرفتار آمد ،پاى زور به میان است .و چون

انسان مسابقه ممكن و تقلید و چشم و هم چشمى محال است .چرا که در

پاى زور به میان است ،مدار بسته ،همواره مدار بد (زورى که آدمى

تقلید و در چشم و هم چشمى ،استعدادهاى آدمى در جهت شبیه شدن

مىپندارد کمتر ویرانگر است) و بدتر (زورى که آدمى مىپندارد ،بیشتر

به دیگرى ،در شكل و ظاهر ،با پیشى گرفتن از دیگرى ،در شیوه زندگى

ویرانگر است) است .در برابر ،از آنجا که خوب تهى از زور را گوییم ،مدار

او ،بكار مىافتند ،حال آنكه دانش شكل نیست تا بتوان خود را چون آن

خوب و خوبتر ،همواره باز است.

کرد .دانش را باید آموخت .بنا بر این ،استعدادها را مىباید بكار انداخت و

عقل آزاد آسان در مىیابد که ،در مدارهاى بسته و باز ،انتخاب وجود

تخریب نیروهاى محرکه را به صفر رساند .بدین قرار ،تفاوت مسابقه

ندارد زیرا در مدار بسته ،که مدار ویرانگرى است ،گذار از بد به بدتر است،

عقلهاى آزاد ،در آموختن ،در ابتكار ،در ابداع و خلق ،با رقابت عقلهاى

همانطور که ،در مدار باز ،گذار از خوب به خوبتر است .مثال هایى چون

قدرت مدار ،در افزودن بر عالئم قدرتمدارى ،تفاوتى در حد تضاد است.

"به مرگ بگیر تا به تب راضى شود" و "دفع افسد به فاسد" ،راهنماى

تفاوت رشد در آزادى ،در بى کران معنویت ،با از رشد ماندن در زورمدارى

کار روزانه عقل قدرتمدار است .غافل از اینكه قدرت یا زورى که آدمى را

و ویرانگرى در مادیتى است .تفاوت در و با خدا زیستن با ناچیز شدن در

ناگزیر مىکند میان تب و مرگ ،فاسد و افسد" ،انتخاب" کند ،پس از

آلت قدرت است .عقلهاى آزاد افقهاى اندیشه و عمل را بر روى یكدیگر

آنكه آدمى را به تب یا فاسد مجبور کرد ،او را ناتوانتر و خود را پر زورتر

مىگشاید و محلى براى خشونت نمىگذارد و عقلهاى قدرتمدار ضد

گرداندهاست .این بار ،میزان تب یا فساد را بیشتر مىکند .اگر آدمى

یكدیگر ،محدود کننده و ویرانگر مىشوند و دستگاه تولید زور و یافتن

بپذیرد ،باز هم ناتوانتر و زور را باز هم پرزورتر مىکند .از آنجا که قدرت

روشهاى ویرانگرى مىگردند

(= زور) ،با ویران کردن و افزودن برخود ،بر جا مىماند ،این جریان تا
مرگ یا افسد ،ادامه پیدا کند.
همین طور ،میان خوب و خوبتر انتخاب وجود ندارد .زیرا عقلى که
میان علم کمتر و علم بیشتر انتخاب مىکند ،اگر آزاد است ،مىداند

8ـ عقل و قدرت ،عقل و خدا

استعدادهاى آدمى ،در فعالیت خود جوش خویش ،در رشد دائمى

یا مدار بسته و مدار باز

هستند .استعداد علمى آدمى در علم کمتر نمىماند مگر آنكه زور در کار
آید و این استعداد را از فعالیت فطرى خود باز دارد .در زندگى آنها که از
علم " فراغت " مىجویند که بنگرى ،مىبینى ،قدرت مدار عقلشان

هابرماس از عقل ارتباطى بحث مىکند }88{.اما عقل همواره در

گشته و استعدادهاشان را از فعالیت طبیعى باز داشته است.

ارتباط است .عقل در انزوا وجود ندارد :عقل قدرتمدار در بند رابطه ایست

بدین قرار ،مدار بسته ،گذار دائمى از بد به بدتر و مدار باز گذار

که قدرت را مىزاید و اگر ثنویت را اصل راهنما مىکند و آن را بیانگر

دائمى از خوب به خوبتر است 8:راه رشد از راه غى جدا شد.

تمامى رابطهها در هستى گمان مىبرد ،جز در مقام پاسدارى از رابطهاى

واقعیت مهم دیگرى که عقل آزاد از آن غافل نمىشود ،اینست که

نیست که قدرت را مىزاید .مكرر توضیح دادهام که در هستى موجود،

میان مدار باز و مدار بسته ،خالء نیست ،بمحض غفلت از آزادى ،مدار عقل

تنها یك رابطه وجود دارد که حد پدید مىآورد و آن رابطه قوا است.

بسته مىشود .اما غفلت نیز خود به خودى نیست .چشم عقل از افق باز

قدرت از این رابطه پدید مىآید و با انحالل این رابطه ،از میان مىرود.

الاکراه به فضاى بسته منحرف نمىشود مگر اینكه در مظهرى از مظاهر

چنانكه اگر دو کس با یكدیگر نزاع کنند و یكى بر دیگرى غلبه کند،

قدرت (مقام ،پول ،سكس و )...خیره بماند و آدمى در رابطه قوا قرار بگیرد

رابطهاى بوجود مىآید که قدرت غالب بر مغلوبش مىگوییم .عقلى که

و عقل ،اصل راهنماى آزادى ،یعنى موازنه عدمى ،را با اصل راهنماى

قدرت را مدار مىکند ،در واقع ،در بند رابطه غالب با مغلوب است .بنا بر

قدرتمدارى ،یعنى ثنویت ،جانشین کند .براى مثال ،مدار باز رشد علمى

این ،ثنویتى که اصل راهنما مىکند ،ترجمان رابطه سلطه گر (محور

جاى خود را به مدار بسته «پول در آوردن» مىدهد ،از همان لحظه ،پول

مسلط) با زیر سلطه (محور زیر سلطه) است.

جانشین علم بعنوان هدف فعالیت مىشود .از اینرو ،عقل آزاد ،به تمرین

اما عقلى که این رابطه را محور نمىکند ،عقل در حالت آزاد یعنى

روزانه ،آزادى خویش را از یاد نمىبرد .چرا که مىداند ،به غفلتى ،در مدار

حالتى که در آن ،خود را از قید هر حدى آزاد مىبیند در رابطه اى است

بسته ،زندانى مىشود.

که رابطه قوا نیست .سارتر مىگوید آزادى بیرون رفتن از تعین است و با

واقعیت مهم سومى که عقل آزاد از آن غافل نمىشود ،اینست که

بیرون رفتن از تعین ،انسان همواره طرح خداگردانى خویش را اجرا

عقل قدرتمدار پاسدار مدار بستهاى مىشود که از آن ،زور تولید و در

مىکند }84{.حال آنكه ،اوالً ،اگر انسان خدا را قدرت (= زور) تصور کند،

ویرانگرى بكار مىرود .به سخن دیگر ،عقل الف  -با مدار خویش همراه

مجاز مىسازد .نه تنها آزادى خود را باز نمىیابد بلكه ،در مدار بستهاى بر

است .عقل آزاد با مدار باز و عقل قدرتمدار با مدار بسته و ب  -عقل نیاز

محور قدرت ،سخت اسیر مىماند .هر عقل در حالت رها از حدود - ،که
هر کس در حالت رها از روابط قوا ،خود را در حالت بى حدى احساس
مىکند  -در اینهمانى با هستى است .با این تفاوت که عقل قدرتمدار ،در
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به اصل راهنما دارد و اصل راهنما بیانگر فضاى و استقالل عقل است .اگر

قدرت مىشود ،به قدرت لباس خدایى مىپوشاند و جانشین خدا ،آزادى

فضا بسته شد ،بحكم آنكه مدار بسته نیاز به دو محورى دارد که در رابطه

مطلق ،مىگرداند .انسانهایى که بندگى این خدا را مىکنند ،بكار بردن

قوا با یكدیگر باشند ،ثنویت اصل راهنما و عقل آلت فعل قدرت مىشود.

زور و افزودن بر خشونت و ویرانگرى ،در اشكال گوناگون ،را روش

اگر فضا تا بى نهایت باز شد ،اصل راهنما موازنه عدمى و عقل مستقل

مىکنند .بحران هویت این انسانها شدیدتر است .زیرا بسا نمىدانند

مىشود .بدینسان ،ج  -هر یك از دو عقل آزاد و قدرت مدار ،بى نیاز از

کیستند!

خدا و از قدرت نیستند 8.از این روست که عقل آزاد به راه رشد مىرود و

در حقیقت ،عقل یك استعداد نیست ،مجموعهاى از استعدادها

عقل قدرتمدار به بندگى قدرت در مىآید و فنون را در ویرانگرى بكار

است .هر زمان که مجموعه استعدادها در جریان رشد ،فعال هستند،

مىگیرد.

آدمى مىداند کیست .فعالیت عقل بمثابه فعالیت مجموعه استعدادها (-8

واقعیت مهم چهارمى که عقل آزاد از آن آگاه و آگاهتر مىشود،

خلق و  -2علم و فن و  -8انس و  -4رهبرى و اندیشه راهنما و  -5هنر

اینست که رهبرى عقل آزاد با خدا (مجموعه آزادى ،علم ،توانایى ،هوش

(گشودن مدار هر بار که مىبندد و بیرون بردن عقل از محدوده ممكن به

و )...بمثابه بى پایان رشد است و رهبرى عقل قدرتمدار با قدرت (مجموعه

فراخناى ناممكن) و فرهنگ (گشودن عرصههاى اجتماعى و طبیعى براى

مظاهر قدرت) بمثابه غى و ویرانگرى تا مرگ ،است 2.با یك تفاوت بزرگ:

بكار انداختن نیروهاى محرکه در رشد) و  -6استعداد اقتصادى (پیش و

وقتى رهبرى عقل با قدرت مىشود ،عقل بى اختیار ،دستگاه تولید

بیش از همه تنظیم فعالیت هماهنگ استعدادها)) ،عقل را در  6نوع رابطه

فرآورده هایى مىشود که مىباید در ویرانگرى بكار روند تا قدرت بزرگ

قرار مىدهد .بنابراین ،عقل همواره در رابطه است ،جز اینكه رابطه در

شود .هر اندازه قدرت محورتر ،عقل آلتتر .اما وقتى رهبرى با خدا است،

مدار باز ،رابطه آزاد است و در مدار بسته ،رابطه قوا مىشود .در مدار

آدمى با استقالل در رهبرى خود و خود خویشتن را رهبرى کردن 8،با باز

بسته ،استعدادها هماهنگى با یكدیگر را از دست مىدهند و ،به

و بازتر کردن و تا بینهایت باز کردن فضاى فعالیت عقل و با پیش رفتن در

ویرانگرى ،در هویت ،اغتشاش شدید پدید مىآورند .باز کردن مدار،

صراط مستقیم رشد ،رهبرى خدا را مىجوید.

سمت یابى استعدادها به رشد و هماهنگ شدن فعالیتهاى استعدادها در
جریان رشد است .براى مثال ،عقل آزاد ،اینسان فعالیت مىکند:

در حقیقت ،عقل ،در فعالیت خود ،هدف دار است .هر عقلى با هدف

 -8استعداد رهبرى ،بر اصل موازنه عدمى ،مدار عقل را باز نگاه

نیز هموار است .بدین قرار ،عقلى که قدرت را مدار مىکند ،اینهمانى با

مىدارد .بنا بر این عقل مىتواند آشكار و پنهان را ببیند و

قدرت را هدف آدمى مىگرداند .عمل بر خود افزا است .هر انسانى که
عمل مىکند ،عمل او بنوبه خود ،وارد عمل مىشود و بر خود مىافزاید.

 -2استعداد هنرى از عقل مىخواهد به ممكنها (راه حلهاى

حال اگر هدف اینهمانى با قدرت باشد ،ویرانگرى بر ویرانگرى افزوده

موجود) قناعت نكند بلكه در ماوراى ممكنها ،راه حلهاى تجربه کردنى

مىشود تا قدرت بزرگ و بزرگتر شود .بنا بر این ،اینهمانى با قدرت از راه

را بجوید .استعداد هنرى یك کار دیگر نیز مىکند و آن اینكه به عقل

کاستن مستمر از حیات ،تا مرگ ،انجام مىگیرد :سر انجام زور مداران .اما

یادآور مىشود زور همواره جانشین راه حل نایافته مىشود .در جامعهها،

عقل آزاد ،در صیر به خدا 4،از راه فعالیتهاى رشد ،افزودن علم بر علم،

از تولد تا مرگ ،آدمیان مىآموزند هر بار راه حل مشكلى را نیافتند ،بجاى

خلق بر خلق ،و  ...به خدا باز مىگردد.

آن از زور استفاده کنند .بنابراین ،هر بار که آدمى زور بكار مىبرد ،مىباید

در مدار بسته ،مظاهر قدرت الگو مىشوند .اما از آنجا که در جریان

به خود بگوید :مشكلى که نمىتوانم برایش راه حل پیدا کنم با زور حل

دائمى تخریب ،نیازهاى قدرت با شتاب بیشتر و مدت کمترى تغییر

نمىشود .باید مراقبت کنم هیچگاه زور را جانشین راه حل نكنم .به سخن

مىکنند ،مظاهر قدرت ،زود به زود تغییر مىکنند .آنچه امروز «مد»است،

دیگر ،راه حل را وقتى یافتهام که یافتهام خالى از زور و تجربه کردنى و در

فردا «امل» مىشود .نتیجه اینست که بحران هویت پدید مىآید و

جریان تجربه ،اصالح پذیر باشد .و

احساس پوچى و پوچ انگارى از عالمتهاى این بحران است .الگوها و

 8و  -4وقتى دو استعداد دیگر مدار عقل را باز نگاه داشتند،

کوتاهى و درازى عمر آنها (انسانهایى که الگوهاى آزادى و رشد هستند را

استعداد علم همراه با استعداد خلق (ابداع و ابتكار روش جدید ،یافتن

مقایسه کنید با انسانهایى که الگوهاى این و آن نهاد قدرت مىشوند)

علم و یا فن جدید) در یافتن روش و تجربه کردن آن همكارى تنگاتنگ

نسبت مستقیم دارند با کمتر یا بیشتر شدن قدرت بمثابه مدار عقل.

مىکند .دیگر عقل روش آموخته را مثل یك حكم «دینى» بى بر و برگرد،

تغییرهاى زود به زود مدها بیانگر شدت بحران هویت نیز مىشوند.

به اجرا نمىگذارد .بلكه بمدد استعداد خلق ،آن را به روشى تجربه کردنى

بحران هویت تنها ناشى از تغییر زود به زود مظاهر قدرت نیست ،از

و بنابراین قابل تصحیح بدل مىکند .این روش کار یكى از مهمترین

واداشتن استعدادها به تولید زور و بكار بردن آن در ویرانگرى نیز هست.

تفاوتهاى روش کار عقل آزاد با روش کار عقل قدرتمدار است .پس هر

چرا که در حالت فطرى ،مدار عقل باز است و آدمى ،در جریان رشد ،دائم

بار که عقل روشى را بكار مىبرد ،بر اوست که از حضور فعال استعداد

در اینهمانى با هستى بى انتها است .موازنه عدمى همین است .و چون

خلق خود مطمئن شود و بعد مشغول بكار شود .عالمت فعال بودن آن

فعالیتها دائم بر خود مىافزایند ،هستى بى انتها الگو نمىشود مگر،

اینست که دانسته خود را وحى منزل نمىشمارد ،بلكه الف -در کارآئى

آزادى ،هوش ،دانش ،بینش ،توانایى و  ...مطلق ،خدا باشد .بدین قرار ،هم

مىاندیشد و با خاصههاى حق ،محكش مىزند و تصحیحش مىکند و ب-

با غفلت از خدا آزادى نیست ،هم با غفلت از او ،عقل آزاد نیست و هم

آنگاه همچون روش تجربى و موضوع تجربه بكارش مىبرد .توضیح اینكه،

بحران هویت شدتگیرى بوجود مىآید .بدیهى است وقتى دین بیان

روش تجربه ،خود ،همواره باید موضوع نقد باشد .یعنى در جریان بكار
رفتن ،با استفاده از مجموع استعدادها ،نقد شود .و
 -5استعداد انس به عقل امكان مىدهد ،الف -از فرآوردههاى

8ـ سوره زمر آیه  6تا  8و...

عقلهاى دیگر سود جوید و عقلهاى دیگر را در فعالیت خود شرکت

2ـ سوره اعراف آیه  846و  852و بقره  256و...

دهد .بدیهى است وقتى اصل راهنما موازنه عدمى و مدار عقل باز است،

8ـ سوره یونس آیه  85و  818و...

رابطه با عقلهاى دیگر ،بنابر اینكه مدار آن عقلها باز یا بسته باشد ،عقل

4ـ سوره فاطر آیه  88و ممتحنه  4و تغابن 8
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بود .از این رو ،فرمود« :در دین اکراه نیست» و «بر پیامبر جز ابالغ پیام

را در این یا آن رابطه قرار مىدهد :رابطه عقل آزاد با عقلهاى آزاد و

نیست».

رابطه عقل آزاد با عقلهاى قدرتمدار .در رابطه اول ،توان عقلهاى در

2

رابطه بزرگ و بزرگتر و فضاى فعالیت آنها باز و بازتر و فرآورده عقلها از

حال که تجربهها را به یاد آوردیم ،مىباید از خود بپرسیم چرا

زور ویرانگر تهىتر مىشوند .در رابطه دوم ،عقل آزاد توان نقد عقلهاى

اندیشه نیاز ندارد زور پاسدارش بگردد و بعكس نیاز دارد که زور

قدرتمدار را مىیابد و به نقد آنها ،در فعالیت خود ،از خطا مصونتر

پاسدارش نباشد؟ زیرا،

مىشود .با توجه به این امر که آدمیان محیط زیست دارند و در جامعهها

الف -8 -اندیشه آفریده عقل است و عقل تا آزاد نباشد ،خلق

زندگى مىکنند و هر آدمى در رابطهها است ،عقل آزاد به عقلهاى

نمىکند .پس اگر مىگویند اسالم دین حق است ،بخاطر آنست که از

قدرتمدار امكان مىدهد خود را از مدار بسته آزاد کنند .از این رو،

خداوند صادر مىشود .به خدا ،زور راه ندارد و خلق او حق ناب است .هر

مسئولیت اول عقل ،باز نگاه داشتن مدار خویش و ،بدان ،بر قرار کردن

وقت خواستیم بدانیم چرا و چگونه انسان خلیفه خدا است ،مىباید

رابطهاى با عقلهاى دیگر است که خالى از زور باشند.

ساعتى بیاندیشیم تا ببینیم اگر ذهن ما به قدرت و زور مشغول باشد،
عقل ما نمىتواند فكر کند .باید زور نباشد تا عقل آزاد و به فكر کردن

 -6استعداد اقتصادى ،وقتى مدار عقل باز است ،مراقبت مىکند که

توانا بگردد .علت اینست که

از جمله ،الف -بكار بردن هر استعداد با غفلت از استعدادهاى دیگر همراه

الف -2 -زور از رابطه قوا پدید مىآید .خود به خود ،وجود ندارد .اما

نشود ب -امكانها چنان بكار گرفته شوند که همه استعدادها ،هماهنگ،

در رابطه قوا ،دو طرف رابطه با زورى که بر ضد یكدیگر بكار مىبرند،

در کار شرکت کنند و ج -رابطهها موجب بسته شدن مدار نگردند.
اینك که دانستیم وقتى انسانها از راه اندیشه با یكدیگر رابطه برقرار

محدود مىشوند و محدود مىکنند .مىدانیم که اگر قائل به برقرار شدن

نمىکنند ،به جبر ،از راه زور با یكدیگر رابطه برقرار مىکنند ،پس ،در

رابطه قوا میان انسان با خدا شویم ،رابطه با خدا همان مدار بستهاى

جهاد نیز ،پیشاروى دشمنى که مسلحانه بر ما مىتازد ،حق تمام بایدمان

مىشود که عقل در آن زندانى مىشود .به سخن دیگر ،راه دادن زور به

شد .بدین قرار ،هر جهادى موکول به جهاد اکبر و حق گشتن است .تا

خدا ،انكار او است .از این روست که ،به تكرار ،قرآن خاطر نشان مىکند:

مقابله با دشمن ،رویاروئى حق با ناحق بگردد .بموقع است ،روشهاى عقل

خداوند ذرهاى ستم روا نمىدارد .زور عمل شیطان است .هر کس ستم

را وقتى مدار بسته و زمانى که مدار باز است ،بشناسیم:

مىکند ،هر کس زور مىگوید ،به خود ستم مى کند و به خود زور مىگوید
و...

الف  -قرآن ،سراسر ،فراخوان به حق و روش کردن حق است .در

8

برابر ،طاغوت (انواع زورپرستان) زور را ،در اشكال گوناگون ،در کار

الف -8 -دو واقعیت باال را وقتى در رابطه با یكدیگر قرار مىدهیم،

مىآورند تا مانع از روش شدن حق بگردند .در قرآن ،نه یك بار به پیامبر

در مىیابیم که یك -از همه رابطهها که در هستى وجود دارند و یا بوجود

اجازه مىدهد براى تحمیل دین حق زور بكار برد و نه اجازه مىدهد ،با

مىآیند ،تنها یك رابطه ،رابطه قوا ،ا ست که نیرو را در زور از خود بیگانه

صاحبان دینها و مرامهاى دیگر ،بخاطر دست شستن از باور خویش ،زور

مىکند و این رابطه را هرگز خداوند با آفریدههاى خود برقرار نمىکند و

بكار برد .چون مىداند بمحض آنكه پاسدارى از دین را به زور بسپارى،

دو -پیش از این رابطه ،زور وجود ندارد اما عقل وجود دارد و فعال است و

8

سه -بمحض اینكه این رابطه برقرار مىشود ،فعالیت آزاد عقل تعطیل

«پیامبر را جز ابالغ پیام نیست» .به او خاطرنشان مىکند اگر هم بخواهى

مىشود .بدین خاطر است که نسبت اندیشه و زور ،نسبت تناقض است و

دین حق به دین باطل بدل مىشود .جاى جاى ،خاطر نشان مىکند:

بود یكى نبود دیگرى است .بهوش باید بود که اعتیاد به زور ،موجب

نمىتوانى کسى را هدایت کنى.

تعطیل عقل مىشود و تا اعتیاد عقل را از کار نیانداخته است ،ترك اعتیاد

اما نباید تصور کرد تنها دین است که اگر پاسدارى از خود را به زور

باید کرد.

سپرد ،از بیانى که بود در بیان زور از خود بیگانه مىشود:

ب -با سقوط رژیم شاه ،بنا بر پاسدارى از انقالب ،در برابر تجاوز

* هر اندیشهاى که انسانها را به حقوق خود و آزادى مىخواند،
نخست دعوت است .زورپرستان ،با این دعوت ،با زور ،مقابله مىکنند.

کنندگان ،شد .اما دیرى نپایید که پاسدارى از انقالب سانسور و سرکوب

چنانكه از دوران مارکس تا استقرار رژیمى بنام «مارکسیسم  -لنینیسم»

«دگر اندیشان» معنى پیدا کرد و شد .سپس ،سرکوب و سانسور طرز

در روسیه ،در غرب ،مارکسیسم ممنوع بود .در همه جا سانسور مىشد.

فكرهاى اسالمى در دستور کار قرار گرفت .و سرانجام ،پاسدارى از اسالم

اما از زمانى که رژیم جدید در روسیه برپا شد ،سپاه پاسدار تشكیل داد.

و انقالب ،جاى به «پاسدارى از نظام» ،از راه سرکوب اندیشه ،داد:
و این زور تا اسالم را از حق خالى و از زور پر نكند ،دست بردار

کار این سپاه با سانسور طرز فكرهاى دیگر آغاز شد و به سانسور

نیست و بسا عقل نسلى را گرفتار نازائى کند.

مارکسیسم و از خود بیگانه کردنش در استالینیسم ،ادامه یافت.
* در ایران دوران شاه ،اسالم ،بمثابه بیان آزادى ،ممنوع بود .با وجود

دانستیم چرا با حضور زور اندیشه تعطیل مىشود .اینك وقت

سرکوب شدید و سانسور ،انتشار پیدا کرد و انقالب بى مانندى را ببار

آنست که بدانیم هر اندیشهاى ،حتى اندیشه راهنمائى که مصدر آن

آورد که در آن گل بر گلوله پیروز شد .اما با پیروزى انقالب ،به تدریج که

خداوند ،بنابراین حق ناب است ،بمحض اینكه زور را پاسدار خود مىکند،

«اسالم عزیز» جاى اسالم آزادى را مىگرفت ،نیاز به پاسدار پیدا مىکرد

شروع به خالى شدن از حق و پر شدن از ناحق (= زور در اشكال

و همراه با زورى که فراگیر مىشد و سانسور کامل مىگشت« ،اسالم ناب

گوناگون) مىکند .چرا؟ زیرا وسیله حق ،حق است چنانكه وسیله علم

محمدى» بیان والیت مطلقه فقیه و والیت مطلقه فقیه اختیار (= قدرت =

علم است .زور وسیله ایست که تنها مىتواند هدف خود بشود .اینست که
نه تنها دائم باید ایجاد شود و ویران کند ،بلكه دائم باید بر خود بیفزاید.

زور) مطلق بر جان و مال و ناموس مردم مىشد.

ایجاد زور توجیه مىخواهد و توجیه را مىباید از اندیشه راهنمایى بستاند

پیش از اسالم ،بر سر دینهاى موسى و عیسى نیز همین بال آمده

2ـ سوره مائده آیه  87و رعد  41و نحل  85و  82و بقره 256

8ـ سوره بقره آیه  256و نساء  898و کافرون  6و مائده  99و ممتحنه  .8و بعكس،
هر زمان دین آلت قدرت شد ،جنگ باید کرد ،بقره 878

8ـ سوره بقره آیه  288و اعراف  28و هود  818و نحل  888و ...
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مىکنیم» .تأمل در این آیه ،ما را از دو واقعیت آگاه مىکند :یك -
زورگویى گم کردن هدایت زور گو و زورپذیر است .جهاد باز یافتن
هدایت است و دو  -جهاد به بازیافتن هدایت ،واقعیت پیدا مىکند .بدین
قرار ،جهاد ،آزاد شدن از رابطه ایست که زور را تولید مىکند و

که از آن مشروعیت مىگیرد .پس در آن اندیشه ،هر آنچه با قدرت
سازگار نیست ،مىباید جاى خود را به چیزى بسپارد که با قدرت سازگار
است .از این رو ،قدرت دائم اندیشه راهنما را از هر آنچه با خود ناسازگار
است خالى و با هر آنچه با خود سازگار است ،پر مىکند .دین و هر اندیشه

د -2 -بخش بزرگ جهاد را در خود باید به انجام رساند .زیرا به

راهنمائى بدینسان از خود بیگانه مىشود.

ترتیبى که دیدیم اگر آدمى زورنپذیرد ،هیچ زورگوئى نمىتواند با او رابطه

ج -وقت طرح این پرسش است :آیا زور هیچگاه در خدمت حق قرار

قوا پدید آورد .بدینسان ،جهاد اکبر ،تمرینى است براى آنكه حتى

نمىگیرد؟
دیدیم زور از رابطه سلطه گر -زیر سلطه پدید مىآید .آیا این رابطه،

پیشاروى دشمنى که در کار کشتن ما است ،رابطه با خدا را از دست

ناحق کردن حق نیست؟ چرا .پس وقتى مىفرماید :در «دین اکراه

ندهیم .و همان عقل آزاد را داشته باشیم که آتش هستى سوز را بر

نیست» ،از آن روست که اکراه حاصل حقى را ناحق کردن است و از تباه

ابراهیم (ع) سرد کرد .و
د  - 8-خشونتهاى زبانى و قلمى که زورپرستان در کار مىآورند،

کردن دین (= حق) بوجود مىآید و هرگز در خدمت حق قرار نمىگیرد.
پس چرا جهاد واجب گشت و چرا فرمود با ستمكاران و ...جنگ

بهیچ رو ،با خشونتى که ما مىتوانیم بكار بریم ،از میان بردنى نیست.

کنید؟ پیش از اینكه به این پرسش پاسخ گویم ،مىپرسم :آیا هرگز از

همانطور که مىبینیم ،روز به روز ،بیشتر نیز مىشود .این خشونتها،

خود پرسیدهایم چرا در دنیاى اسالمى ،تعریف خشونت ،در اشكال

خشونت زدایى نوع دیگرى را مىطلبد و آن باز کردن مدار عقل و بارور
کردن اندیشهها و جریان دادن آنها و اطالعات است .از این رو فرمود:

گوناگون آن ،در واجب و حرام آن ،همچنان مبهم مانده است؟ زیرا
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د -اگر در دلها شوق و در سرها شور نیستند اگر روحیهها با نشاط

«وقتى بر لغو گذر مىکنى ،کریمانه گذر کن» .و باز فرمود« 9:به بهترین

نیستند ،به این علت است که با خود و با دیگران ،از راه اندیشه رابطه

شیوه جدل کن» .و در آیهاى روش عمومى را ،که جریان اندیشه است،
آموخت« 8:بشارت باد بر بندگان من که قولها را مىشنوند و بهترین قول

برقرار نمىکنیم .از راه زور رابطه برقرار مىکنیم .هر وقت ناراحت

را بر مىگزینند».

مىشویم و نمىدانیم علت آن چیست ،هرگاه روحیه ما کسل مىشود،
سبك بالى خود را از دست مىدهیم ،احساس تنهایى و کز کردگى

د -4 -در همه جا ،فكر غالب اینست که اکثریت بزرگ بى تقصیر

مىکنیم ،ذهن خود را مشوش و گرفتار ابهام مىیابیم و نمىدانیم چگونه

است و این اقلیت هاى کوچك زورمدار هستند که بر جامعهها مسلط

از شرش خالص شویم ،تردید نكنیم که عقل ما آزادى خویش را از دست

مىشوند .این فكر «عامه فریب» ،خود فریب نیز هست :عامه فریب است

دادهاست .اگر نازا نشده باشد ،کم بار شده است .شك نكنیم که بیشتر از

زیرا عیب اکثریت بزرگ را از چشمش مىپوشاند .خود فریب است ،زیرا

آنچه با دیگران ،با خود ،رابطه قوا برقرار کردهایم .در خود زور بكار

باورمند به این فكر ناصواب نیز فریب مىخورد و واقعیت را نمىبیند .از

بردهایم .این زورى که بكار مىبریم ،رابطه ما را با خدا قطع مىکند .و

این رو ،حق با قرآن است :عیب از اکثریت بزرگ زورپذیر است .تا

بدان ،آزادى خویش را از دست مىدهیم .از این روست که قرآن نشاط

زورپذیر هست ،زورگو نیز هست .اکثریت بزرگ را باید مخاطب قرار داد.
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به این اکثریت بزرگ است که روشهاى آزاد شدن از زور باورى و سلطه

درونى و امید را نشانه ایمان و در راست راه هدایت خدا بودن دانست و

فرمود« :خود را بشناس تا خداى خود را بشناسى» 2.پس اگر از خود

پذیرى را باید آموخت.

بپرسیم چرا عقل ما را سایه سنگین ابهام پوشانده است ،به این واقعیت

بدینسان ،اگر قرار بود بر آموزش و روش قرآن ،دین مدار تربیت

عارف مىشویم که خشونت از رابطهاى پدید مىآید که به محض برقرار

مىشد ،دین مداران مىباید جمعى مىشدند الگو .انسانهاى الگوئى که

شدن ،رابطه انسان با خدا را قطع مىکند .برده زور مىشویم .موجودى در

زور نمىپذیرند و زور نیز نمىگویند .به زورپذیر مىآموزند چگونه خود را

بند انواع کسالتهاى روحى ،با دلى خالى از شوق و سرى تهى از شور و

از زور باورى و سلطهپذیرى آزاد کند و زورگو را نیز از زورگویى آزاد

روحیه دژم مىگردیم.
قرآن تصریح مىکند«8:هرگز بخاطر کسانى که به نفس خویش
خیانت مىکنند ،جدال مكن» .پس بكار بردن خشونت ،در حمایت از
کسانى که به خود و دیگران خائن هستند ،حرام است .اما چه کسانى به
4
خود خائن هستند؟ قرآن به شما پاسخ مىدهد :اهل زور.

مىکردند .موازنه عدمى را اصل راهنما کردن ،مدار باز انسان  -خدا،
همین است.
ه -آیا هیچ اندیشیدهایم چرا قرآن ،به تكرار ،تمامى صفاتى را که
مىتوانند بكار آن آیند که یك انسان محور قدرت بگردد ،از پیامبر سلب
مىکند؟ آیا مىدانیم چرا خطاب به پیامبر مىفرماید 7:تو رب مردم
نیستى ،پدر مردم نیستى ،نصیر مردم نیستى ،وکیل مردم نیستى ،اگر
هم بخواهى نمىتوانى کسى را هدایت کنى ،صاحب اختیار مردم نیستى،
انسانى چون انسانهاى دیگرى؟ زیرا همانطور که دیدیم عقل ما ،بدون
اصل راهنما ،کار نمىکند .در مدار بسته ،اصل راهنما ثنویت مىشود و
عقل دیگر آزاد نیست .عقلى که آزاد نیست ،در مدار بسته ،محور ساز
مىشود و پیام آزادى را درك نمىکند .از آنجا که آزادى به باز بودن عقل
بروى خداست ،محور سازى ،درب عقل را مىبندد و دیگر ممكن نیست

روش شفاف کردن فعالیت عقل ،از راه زورزدائى ،اینست:
د -8 -عقل آزاد نه تنها ،در بكار بردن زور ،آغازگر نمىشود ،بلكه به
ترتیبى که دیدیم ،نیاز به نبود رابطهاى دارد که زور را تولید مىکند .به
زبان رایج ،انسان آزاد نه به حق کسى تجاوز مىکند و نه تن به تجاوز
دیگرى به حق خود مىدهد .بنابراین ،خشونت را زورگو در کار مىآورد.
جهاد برداشتن مانع است .به سخن دیگر ،خشونت زدائى است که
فرمود« 5:آنهاکه در راه ما جهاد مىکنند ،ما آنها را به خود هدایت
8ـ سوره آل عمران آیه  887و توبه  26و حدید  82و...
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زورپذیرى فراخوانده شوند .بسا مىشود که آزاد شدن آنها ،به جنبشى
همگانى مىانجامد و محلى براى بكار بردن خشونت باقى نمىماند.

پیام خدا را پیام آزادى بداند و بگیرد .تا آن را در بیان قدرت از خود
بیگانه نكند ،به خود راه نمىدهد .پس اگر فرمود در دین اکراه نیست ،از
این رو است که اکراه نافى دین و مانع عقل است از دریافت آن بمثابه بیان
آزادى.

اگر اجراى هر دستور را موکول مىکردیم به اطمینان از حقانیت آن ،اگر بر

و اگر على (ع) فرمود« :شخص را به حق باید سنجید و نه حق را به

این پندار ناصواب عمل نمىکردیم که چنانچه دستور خطا باشد،

اگر تا این زمان از خود نپرسیدهایم ،وقت آنست که از خود بپرسیم:

شخص».

مسئولیت آن با صادر کننده دستور است ،آیا زندگانى جامعه ایران و

از آن رو بود که عقول انسانها را از بند محورسازى رها کند .شما

جامعههاى دیگر گرفتار سرطان خیانت ،جنایت و فساد مىگشت؟

فراوان مىشنوید که انسان گرائى غربى ،انسان محورى است و اسالم خدا

ایران سرزمینى است که در آن ،گل بر گلوله پیروز شد .زیرا وجدان

محورى است .آیا هیچ از خود پرسیدهاید خدا را چگونه مىتوان محور

جمعى مردم ایران شعور افراد نیروهاى مسلح نیز شد .اینك ،دین و وطن

کرد؟ تصور یك محور ،نیاز به تصور یك رابطه میان دو چیز دارد .این دو

ما در تنگنایى است که رهائى از آن ،در گرو تغییر کردن و تغییر دادن،

چیز نیز باید در رابطه تابع و متغیر باشند ،تا بتوان ،محور را به تصور آورد.

آزاد شدن و آزاد کردن است.

چنانكه در آب دادن یك فلز ،از رابطه تابع و متغیر دو محور و دو قطب

ز -مهمترین واقعیت اجتماعى امروز جامعهها ،جوان است .اما آن

استفاده مىکنند .پس خدا را محور تصور کردن ،او را چیزى در رابطه با

فقر مرگبارى که حیات جامعهها را تهدید مىکند ،فقرى است که قدرت

چیز دیگر گرداندن است .شرك همین است .در عمل نیز " ،ولى فقیه"

به نسل جوان تحمیل مىکند .توضیح اینكه عامل بقاى هر جامعهاى،

محورى است که جانشین خدا مىشود و همانطور که تجربه شد  -پیش از

عقول آزاد و فعال نسل جوان آن هستند .پهنه حال و آینده را براى

آن نیز ،در جریان تاریخ ،فرعونیت ،بارها تجربه شده بود  -مظهر زور و

عقلهاى جوان هر چه بازتر باید کرد تا به خلق آرمانهاى دست یافتنى

عامل فراگیر شدن خیانت ،جنایت و فساد مىشود .بدین قرار ،با خدا

بپردازند ،و به ابتكار ،ابداع و خلق ،آن رهبرى توانمندى را پدید آورند که

شدن و براى خدا عمل کردن ،آزاد کردن عقل از محور سازى و محور

به سازمان دادن رشدشان ،از راه واقعیت بخشیدن به آرمانها ،قیام کنند.

بازى و فعال کردن عقل است در بى کران هستى :خشونت زدائى در

اگر فراخناى الاکراه به روى عقلهاى جوان گشوده نشود ،صفتهاى

خویشتن ،جهاد اکبر است.

دینى و غیردینى ،پیش رفته و عقب مانده و صفتهاى دیگر جامعهها ،هر

موازنه عدمى را اصل راهنماى دین کردن ،عرفان همین است.

چه باشد ،نظام اجتماعى مداربستهاى مىشود که در آن ،جامعه گذار از

و  -مىدانید چرا خداوند فرمود« 8:با امامان کفر بستیزید»؟ اگر

خوب به خوبتر را از دست مىدهد و در تنگناى جبر عبور از بد به بدتر،

مشكل اصلى زورپذیرها هستند ،چرا نفرمود با زورپذیران بجنگید؟ زیرا،

گرفتار بدترین مىشود .یك دم ،از راه عبرت ،به جامعههاى امروز غرب

در همه وقت و در همه جا ،یك -زورپذیر خشونت در کار نمىآورد و راه

بنگریم ،تا دیگر تردید نكنیم مسئولیت هر نسلى اینست که فراخناى

حل را در خشونت خالصه نمىکند .بنا بر این ،او را نمىتوان با بكار بردن

آزادى نسل بعدى را گستردهتر بگرداند .کاستن بار زور از پندار ،گفتار و

زور ،از زورپذیرى ،آزاد کرد .بدو باید آموخت بدون تابعیت از زور ،مىتوان

کردار آدمى را اگر گستردهتر کردن فراخناى عقل بدانیم ،بر ما است که

آزاد زیست ،مىتوان استعدادهاى خود را بكار انداخت و بارور کرد .دو-

از خود بپرسیم :چه اندازه آزادیم و چه اندازه عامل آزادى جامعه جوان

بنابراین ،بكار بردن زور ،آنها را در زورباورى و زورپذیرى ،استوارتر

هستیم؟ براى اینكه کار را بر خود آسان بگردانیم با هم مدارهاى بستهاى

مىکند .اما ،با امامان کفر ،کار دیگر است :بدین اقلیت است که اکثریت

را شناسایى کنیم که نسلهاى جوان امروز جامعهها در آنها اسیر هستند.

زورپذیر ،در زورپذیرى مىماند .این گروه است که دین را ،در بیان قدرت،

* از نظر سیاسى ،آیا نمىدانیم تمایلهاى مردم ساالر ،از راه گشودن

ناچیز مىکند .آنها که نظام اجتماعى را بر مدار زور شكل مىبخشند و به

مدارهاى بسته ،مىتوانند در بطن مردم و از راه مردم عمل کنند؟ چرا

زور برپا نگاه مىدارند ،اینانند.
بهوش باشیم! امامان کفر ،دگراندیشان نیستند .آنها هستند که بیان
دین را در آئین کفر از خود بیگانه مىکنند .از راه عبرت ،اسالمى که مردم
با آن انقالب کردند را با اسالمى که اینك مدار دولت «والیت مطلقه فقیه»
شده است ،مقایسه کنیم .بعد به قرآن مراجعه کنیم و ببینیم که کفر
پوشاندن حق است و ،پس از آن ،از خود بپرسیم :دین حق را چه کسانى،
با پوشش قدرتمدارى ،مىپوشانند؟ آنها که بیان آزادى را در بیان قدرت
از خود بیگانه مىکنند و دین حق را آئین قدرتمدارى مىگردانند ،امامان
کفر هستند .وقتى نیك آنها را شناسایى کردیم ،درمى یابیم یك -در
همه جا و همه وقت ،دین ساالرانى که دین را وسیله استقرار قدرت
مىکنند ،امامان حق پوش هستند .دریدن پوشش فریب ،خشونت زدایى
و کار اول است .دو -بسا مىشود آنها که مدار قدرت مىشوند ،بر تمامى
عرصهها ،خشونت را حاکم مىکنند .در این صورت ،خشونت زدایى بكار
بردن خشونت را ناگزیر مىکند .از این رو ،فرمود با امامان کفر ستیز کنید.
اما این ستیز مىباید خشونت زدایى باشد ،باید آزاد کردن عرصههاى
حیات فردى و جمعى از خشونت باشد .باید آزاد کردن امامان کفر از
خشونت باشد .پیشاپیش ،باید زورپذیران به آزادى از زورباورى و

مىدانیم .از این روست که هیچ استبدادى نكوشیده است با این تمایلها
مدار بسته پدید آورد .زیرا مىداند بمحض آنكه بگوید :یا من یا مردم
ساالرها ،جمهور مردم خواهند گفت :مردم ساالرها .زیرا مىدانند مردم
ساالرها نظام اجتماعى بسته را به نظام اجتماعى باز و تحول پذیرى
تبدیل مىکنند که ،در آن ،مردم هرگز گرفتار مدار بسته زورمدارى
نمىشوند .اما این واقعیت را نیز تجربه مىآموزد :هر بار مردم ساالرها،
بجاى عمل کردن از راه مردم ،از راه قدرت عمل مىکنند و مردم را گرفتار
مدار بسته دو محور (دو حزب سیاسى) قدرتمدار مىکنند ،مدار سیاسى
جامعه بسته و فسادها بروز مىکنند.
* آیا نمىدانیم مدار اقتصادى جامعهها ،از مدار سیاسى بستهتر
است؟ آیا نمىدانیم اقتصادها در مدار بسته مسلط و زیر سلطه هستند و
این مدار ،مدار تخریب نیروهاى محرکه است؟ آیا نمىدانیم در روابط
سلطه گر -زیر سلطه ،آینده ،از پیش ،متعین مىشود و نیروهاى محرکه
پیش خور مىشوند؟
* مدار اجتماعى جامعهها تا آنجا بسته است که جوان امروز ،در
مقام پاسخ به پرسش هویت من چیست؟ ،نمىداند چه بایدش گفت:
 او فاقد منزلتها و حقوق یك شهروند است .در بیشتر جامعهها ،او،از زن و مرد ،حتى توانا به ایجاد منزلتى از راه ازدواج نیست .زن و مرد،
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«هجمه فرهنگى» او را در ضد فرهنگ زورپرستى زندانى کرده است!

مرزهاى عبورناپذیر یكدیگر گشتهاند و نه زوج هایى که فضاهاى اندیشه

شگفتا! در کشورى که نسل جوانش گل را بر گلوله پیروز کرد ،نسل

و عمل یكدیگر را باز مىگردانند؛

جوان امروزش در زندانى که هوایى جز سموم ضد فرهنگ زورمدارى

 -در نظام طبقاتى تمامى مرزهاى عبور بستهاند مگر مرز زور و پول

ندارد ،در گیر خفقان فرهنگى است!

و سكس؛
 -حتى میان نسلها نیز مرز عبور ناکردنى بوجود آمده است .توضیح

 -از آنجا که فرهنگ ره آورد ابداع ،ابتكار و خلق است ،پس فرهنگ

اینكه نسل پدر و مادرها که مىباید فضاى اجتماعى نسل جوان را

فرآورده استعدادهاى انسان است .فرهنگ در آزادى پدید مىآید و رشد

بازگردانند ،در مدارهاى بسته ،از این نقش حیاتى بازماندهاند .و

مىکند .اما آیا نسل جوان حق دارد بدین عذر که در مدار بسته ضد
فرهنگ زورمدارى گرفتار است ،از ابداع و ابتكار و خلق باز ایستد؟ نه.

 -انسان در جامعه غربى تنها شدهاست .در جامعه امروز ایران،

هنر خلق در ماوراى ممكن است و در آزادى پدید مىآید .اما آگاهى

جوان تنهاتر نیست؟ ما قدرت را نمىبینیم که چسان میان آشناها نیز

از آزادى خویش نیز ،بگاه خلق هنر پیدا مىشود .نسل انقالب ،هنر

بیگانگى پدید آورده است؟
* قدرتى که نیاز به مدارهاى بسته دارد ،در غرب« ،برخورد

پیروزى گل بر گلوله را خلق کرد .بر نسل امروز است که بر آزادى خویش

تمدنها» (قول هانتینگتون) را مرام مىکند و ،در ایران« ،هجمه

از رهگذر خلق هنر آزاد کردن ایران از استبداد ،وجدان یابد .آزادى در او

فرهنگى» (قول خامنهاى) را دست آویز مىکند .فضاى فرهنگى

است .اگر اندیشه را به خلق هنر برانگیزد ،زندان بر او ،همان مىشود که

جامعههاى در رابطه بسته و خفقان آور است:

آتش بر ابراهیم شد.

 -مدار دینى را آنقدر بستهاند که اسالم در «والیت مطلقه» «رهبر»

ح  -دیدیم عقل در تنهایى ،فرآوردههاى زور را نشخوار مىکند.

ناچیز گشته است .تازه ،مردم ایران نه حق و نه توانایى انتخاب «رهبر» را

عقلى که معتاد زور مىشود ،مدار فعالیتش ،به جاى چگونه زیستن،

دارند .چرا که به ادعاى «رئیس مجلس خبرگان» ،او را خداوند بر

چگونه مردن مىشود .پس چه عجب اگر جاى هنر زندگى و جاى فرهنگ

مىگزیند و خبرگانى چون او ،برگزیده خداوند را کشف مىکنند! از راه

زندگى در رشد را ،ضد هنر (= تولید خشونت در اشكال گوناگون) و ضد

انصاف ،هیچگاه با خود گفتهایم آیا خیانتى بزرگتر از ناچیز کردن اسالم

فرهنگ زورباورى گرفتهاند؟ پس چه عجب اگر بسیارند انسانهایى که

در «کشف آقاى خامنهاى ،بمثابه صاحب اختیار مطلق» هست؟ آیا

مىگریزند .از کسانى مىگریزند که با آنها از راه اندیشه رابطه برقرار

مىتوانیم حتى یك تن را پیدا کنیم که بدون تعطیل کردن قوه عقالنى و

مىکنند و آنها را به اندیشیدن بر مىانگیزند .پس چه عجب اگر

به تعبیر قرآن ،کور ،کر و الل شدن ،بتواند چنین دینى را بپذیرد؟ تا کى

استبدادیان به انسانها مىگویند :نیندیشید ،اطاعت کنید! جامعهها این

مىخواهیم نقش کر ،الل و کور و «الیعقلون» را بازى کنیم؟ استبداد تا

فرمان حقیر شو را مىشنوند و خروش اعتراض سرنمىدهند!
مىگفتند اندیشیدن به تنهایى و خلوت نیاز دارد .اما سرانجام

کى مىتواند جامعه جوان راناگزیر کند رفتار کر ،الل و کورهائى را بازى

فردگرایى در غرب امروز ،باید ما را مطمئن کند که تنهائى پدید آمده و

کند که نمىاندیشند؟
 -ایران امروز ،بنا بر روایت آمار 28 ،تا  28میلیون دانشآموز و

پدید آورنده غفلت عقل از آزادى خویش و ناتوان گشتنش از اندیشیدن

دانشجو دارد .آیا مىتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم :علم و فن در ایران

است .عقلهاى آزاد از راه اندیشه با یكدیگر رابطه برقرار مىکنند و

امروز چه نقشى دارد؟ کسى را سفیر ایران در انگلستان مىکنند و او از

یكدیگر را به اندیشیدن بر مىانگیزند .جامعهاى که اعضاى آن نتواند

ارمغانى سخن مىگوید که براى انگلستان بردهاست؟ مىدانید کدام

یكدیگر را به اندیشیدن برانگیزند ،گرفتار فقر فكرى و خشونت روزافزون

ارمغان؟ تأمین نیروى کار مورد نیاز انگلستان ،با «صدور نیروى کار از

مىشود .بدینسان مالك تشخیص مدار باز از مدار بسته یكى اینست که

ایران»! آیا از خود پرسیدهاید :جوان که شرکت کننده در رهبرى رشد و

در مدار باز ،عقلها یكدیگر را بارور مىکنند و در مدار بسته ،یكدیگر را

نیروى محرکه رشد هر جامعه است و چند برابر تعداد استعدادهایش،

نازا مىگردانند .بدین تجربه است که مىشود فهمید توحید چیست.

وقتى رشد مىکند ،نیروى محرکه بوجود مىآورد ،چرا باید ایران را ترك

شگفتا! اسالم انسان را به تعقل مىخواند و در ایران ،اندیشیدن

کند؟ چرا در دوران مرجع انقالب ،استعدادها به کشور باز مىگشتند و در

مخالفت با دین شدهاست! زندانیان رژیم کیانند؟ آنهایند که از اندیشیدن

استبدادهاى شاه و مالتاریا ،ایران را ترك مىکردند و ترك مىکنند؟ آنچه

نترسیدهاند ،اندیشیدهاند و در جا ،به جرم ضدیت با والیت فقیه محاکمه،

امروز مىبینید ،همان پدیده است که ایران در استبدادها به خود دیده

محكوم و زندانى شدهاند؟ آیا از خود پرسیدهایم چرا اندیشیدن آدمى را

است :ایرانیان مردمى دانش دوستند .در دورههاى آزادى ،ایران مزرعه

از سیطره والیت مطلقه فقیه بیرون مىبرد؟ اگر مىپرسیدیم،

دانش مىگشتهاست .هر بار که استبدادیان دولت تشكیل دادهاند ،این

مىفهمیدیم که مدار والیت مطلقه فقیه قدرت (= زور) است و با اسالم ،به

مزرعه را به شوره زار بدل ساختهاند .رژیمى که براى دانش و فن ،در

مثابه دین الاکراه از اساس تضاد دارد .از این روست که اسالم ،اندیشیدن

سیاست ،در اقتصاد و در فرهنگ نقشى برجا نمىگذارد و در جامعه نیز

را بر نیایش فضل بخشیده اما در والیت فقیه ،اندیشیدن جرم گشته

مانع از آنست که دانش و فن و فرهنگ منزلت آورد ،استبدادى زیر سلطه

است.
بهر رو ،تا عقل خود را به تعقل بازنگردانیم ،از تنهائى و بى کسى

است .جامعه گرفتار این رژیم ،جامعه در مدار بسته فقر و خشونت است.
 -اگر از ایرانیان بپرسند هویت شما ،بمثابه انسان فرهنگ ساز،

آزاد نمىشویم .با خدا نمىشویم .چرا که لحظه اندیشیدن ،لحظه آزاد

چیست؟ چه پاسخ مىدهند؟ عرصه فرهنگ حال و آینده است .هر نسل

شدن از هر مالحظه و قید و حدى است .لحظه آزادى ،لحظه باخدا شدن

هویت فرهنگى خویش را ،خود باید بسازد .نسل آزاد گذشته را نفى

است .تا نیاندیشیم به عضویت جماعت و جامعه در نمىآییم .دینى که با

نمىکند و در گذشته نیز نمىماند ،گذشته را سرمایه مىکند و بیمن ابداع

اندیشیدن دشمن باشد ،دین خدا نیست و رژیمى که اندیشیدن را جرم

و ابتكار و خلق خویش ،رشد مىکند و بدان هویت فرهنگى مىجوید.

مىکند ،ضد خدا و ضد دین او بمثابه بیان آزادى است.

شگفتا! مالتاریا این نسل را در عصر فیلسوفان مستبد یونان ،زندانى

اى انسانهاى تنها! این بى کسها! از آنها بگردید که از راه اندیشه با

کرده است و در همان حال مدعى است بخاطر حفظ نسل جوان کشور از

یكدیگر رابطه برقرار مىکنند و یكدیگر را به اندیشیدن بر مىانگیزند .به
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بیان آزادى بازآئید که روش آزاد شدن و رشد کردن را به شما مىآموزد.

انتخاب زندگى سالم نیز محروم کرده است .فراوان از مشكالت جوانان

این بیان همان اندیشه راهنماست که جهان در انتظار آن است و هر

مىگویند و مىنویسند اما آیا نمىدانند فقرها میان جوانان و زندگى سالم

جوانى بدان نشاط زندگى خواهد جست.

مرزى عبورناپذیر بوجود آوردهاند؟

ح  -هنوز مىپرسم :از خود مىپرسیم چرا تنها هستیم؟ غم تنهائى

و در بعد فرهنگ ،از جمله ،این واقعیت قابل یادآورى است :نه تنها

و بى کسى بسیارتر از بسیار انسانها را فرا گرفته است .اما آیا از خود

کشورى که  28میلیون و بیشتر دانشآموز و دانشجو دارد و باید در شمار

مىپرسند :چرا تنها و ،در بحر غم ،فرو ماندهاند؟ پیش از این ،یكچند از

ثروتمندترین کشورهاى جهان باشد ،چنان اداره مىشود که پندارى

مدارها را خاطر نشان کردم که زور بسته است و انسانها در آنها زندانى

دانش و فن در این کشور هیچ نقشى ندارند ،بلكه غیر از فقر علمى

هستند .حال آن بحث را با بحث از حدهایى که زور ایجاد کرده است،

مؤسسات آموزشى کشور ،در قلمروهاى مختلف جامعه ،زمینههاى کاربرد
دانش و فن ،بوجود نمىآیند .در نتیجه ،میان دانش و فن و عرصههاى

کامل مىکنم :در تجربه ایران بعد از انقالب بهمن .8859

فعالیت در جامعه ،مرزى عبور ناکردنى پدید آمده است .و از آنجا که این

* تامجلس خبرگان ،والیت با جمهور مردم بود .در این مجلس،

زمینهها در جامعههاى دیگر وجود دارند ،استعدادها از کشور مىروند و

والیت فقیه (= نظارت) پدید آمد و قرار بر اجراى قوانین اسالم شد .اما

فقر ،فساد و خشونت ویرانگر فراگیر و فراگیرتر مىشوند:

 -بتدریج ،والیت فقیه فوق مردم شد (قول خمینى  85:میلیون

ط  -آیا هیچگاه از خود پرسیدهایم :چرا هر بار که مرزى ایجاد و یا

بگویند بله من مىگویم نه) .اما کار در این حد نماند:
 -والیت مطلقه بر قوانین اسالم مقرر شد .و باز،

جا به جا شده است ،الف  -یك طرف زور بوده و این طرف بوده که مرز را

 -والیت مطلقه نه تنها با روحانیان و مردم مرز پیدا کرد و فوق همه

ایجاد کرده است؟ ب  -آیا در قرآن نمىخوانیم 8آنها که در بكار بردن زور

گشت و وظیفه همه اطاعت از «ولى امر» شد ،بلكه مردم مأموریت یافتند

بقصد ایجاد حد و مرز با بندگان خدا تقدم مىجویند طاغوت و مستكبران

(اطالعات  86میلیونى) جاسوس یكدیگر بگردند .یعنى همان مرزکشى و

هستند؟ حدهائى راکه برشمردم و فراوان حدهاى دیگر که بر عهده

ضد گرداندن فرد فرد مردم با یكدیگر که در استبدادهاى فراگیر پدید

خواننده مىگذارم تا به خاطر و شمارش آورد که همه را ،بدون استثناء،

مىآید .و هنوز،

زور بوجود آورده است.

 -مرز «رهبر» بامردم ،متحرك شد .توضیح اینكه مردمى که در

چرا دولت على (ع) ،دولت عدل بود و چرا معتادان به زورمدارى بر او

دوران انقالب ،رأیشان میزان بود ،شعور از دست دادند و «رهبر» فرعون

عصیان کردند؟ زیرا بنا بر روایت تاریخ ،او دولت خویش را از فساد پاك

وار ،بر زمین علو جست و از حد فهم و تشخیص مردم فراتر رفت .رهبر

کرد و عرصههاى فعالیت را بر روى همه گشود .کم شدن ویرانگرى و

کشف کردنى شد!

فساد نشانه بارز آزادى و دادگسترى است .این میزان را همه وقت و در
همه جا مىتوان بكار برد .چنانكه توسعه فسادها و ویرانگریها ،در هر

* این خط و مرزکشى میان «رهبر» و بندگان خدا به رابطه او با دین

جامعهاى ،گزارشگر جانشین آزادى شدن قدرت (= زور) و بسته شدن

و روحانیت و مردم محدود نماند:

مدار عقلهاى اعضاى جامعه است.

 -مردمى که در دوران انقالب ،برابر و هم شأن بودند ،با در کار آمدن

با وجود زورمدارى و بى دادگرى ،در یك دوران طوالنى ،با وجود

زور ،به مكتبى و مسلمان غیر مكتبى و خنثى و ضد مكتبى تقسیم شدند.

انحطاط اخالق عمومى ،با وجود جنگهایى که به دولت عدل على (ع)

این مرزها نیز متحرك شدند:

تحمیل مىشدند ،در کمتر از  5سال ،چنان مبارزه جانانهاى با فسادها و

 -غیر مكتبىها و خنثىها به ضد مكتبىها پیوستند .مرز مكتبى و

نابسامانیها کرد که براى انسان امروز نیز دولت او ،الگوى دولت عدل

ضد مكتبى ،حاکمان را از بقیت مردم جدا کرد.
 -اما میان «مكتبى»ها نیز مرزبندى شد .تا جائى که امروز ،هر یك

است .پس چرا دولت والیت فقیه فساد و نابسامانى بر فساد و نابسامانى

از ایرانیان در مرزبندیهائى منزوى شدهاند که استبدادى از این نوع بوجود

مىافزاید؟ چرا ویرانى بر ویرانى مىافزاید؟ چرا ثروتهاى کشور را به حراج
مىگذارد؟ چرا مغزهاى کشور را فرارى مىدهد؟ چرا امریكا را محور

مىآورد.
* در سطح جامعه ،در هر یك از ابعاد سیاسى ،اقتصادى ،اجتماعى

سیاست داخلى و خارجى مىکند؟ چرا ایران را در حلقه آتش نگاه

و فرهنگى جامعه امروز ایران ،مردم ،در مرزبندیها ،در همان تارعنكبوت

مىدارد؟ چرا ایرانیان را گرفتار فقر همه جانبه مىکند؟ چرا جز خشونت

که قرآن توصیف مىکند ،گرفتارند :شما خوب مىدانید که همه مردم

روشى را نمىشناسد؟ قرآن ،که تاریخ زندگانى پیامبر (ص) نیز هست،

مجاز نیستند به فعالیت اقتصادى دلخواه خود بپردازند .چرا که اقتصاد

تحول جامعه عرب پیش از اسالم را به جامعه اسالمى ،باز مىگوید :کاسته

کشور را مرزهاى منافع الیگارشى مافیاها متالشى کردهاند :پر درآمدترین

شدن فسادها و نابسامانیهاى اجتماعى گزارشگر جانشین قدرت (= زور)

فعالیتها از آن این الیگارشى هستند .فسادى که این الیگارشى

شدن آزادى و جایگزین بى داد شدن داد است :مدار بسته  ،مدار باز

مىگسترد ،کشاورزان را ،هر بار که سود مافیاها اقتضا کند ،کشاورزى و

گشتن است.
ى -دو سه نوبت توضیح دادهام که مصلحت خارج از حق را همواره

اهل صنعت را از فعالیت صنعتى باز مىدارد .کارخانههاى نساجى اصفهان،

قدرت مىسنجد و موضوع آن ،همیشه نقض حقى است .اینك مىپرسم:

چقندرکاران خوزستان ،دو نمونه از صدها نمونه هستند.
در قلمرو سیاست نیز« ،شوراى نگهبان» نقش قیم مردم را بازى

در کشورى که دینش اسالم است و دولت والیت مطلقه فقیه مىباید ،بنا

مىکند و به جاى آنها ،براى آنها« ،نماینده» و «رئیس» جمهورى انتخاب

بر قرآن ،حق را به حق دار برساند ،چرا بجاى «مجمع تشخیص حق»

مىکند« .خط قرمز» کسانى را که حق دارند به روزنامه نگارى ،وزارت و

«مجمع تشخیص مصلحت» بوجود آمدهاست؟ مىدانیم که کار این مجمع

فعالیت حزبى بپردازند ،از بقیه مردم ایران جدا مىکند .بدیهى است که

«تشخیص مصلحت نظام» است .آیا از خود پرسیدهایم :مصلحت نظام چه

این خط قرمز نیز متحرك است.

صیغهایست وقتى به نص قرآن و سنت پیامبر و على (ع) ،وظیفه دولت

در بعد اجتماعى ،فقرهاى سیاسى ،اقتصادى و فرهنگى و استبدادى
که این فقرها را زاده است ،انسانها را نه تنها از انتخاب آزاد همسر که از

8ـ سوره فجر آیه  88و قصص  4و...

29

احقاق حق است؟ آیا نمىبینیم در عمل ،هر بار ،تصمیم این «مجمع»

امام آن نوع رهبرى است که بر اصل موازنه عدمى و بر میزان دوستى،

حقى از حقوق مجلس را نقض مىکند که زمانى ،بنابر «مصلحت» «باالتر

انسانها در رهبرى یكدیگر شرکت مىکنند و مدارهاى اندیشه و عمل

از همه» خوانده مىشد؟ با توضیحى که دادم ،مىدانیم چرا «والیت مطلقه

یكدیگر را باز مىکنند.

فقیه» بجاى مجمع تشخیص حق  -که اگر بنا بر ایجادش بود ،استبدادیان

بدینسان ،بیانهائى که بر اصل ثنویت ساخته مىشوند ،همه بیانهاى

انتخابات مجلس را آزاد مىگذاشتند .چرا که تشخیص حق بر عهده

قدرت هستند چرا که در واقع ،مقام خدا را به زور مىدهند :پس ،بر آن

مجلس است « -مجمع تشخیص مصلحت» پدید آورد .زیرا تضاد اصلى

اصل ،جز بیان قدرت نمىتوان ساخت .حق با قرآن است وقتى شرك را
بیرون رفتن بسا دائمى از آزادى و رشد مىداند.

«والیت مطلقه» با قانون ،با هر قانونى ،است .تضاداصلى این رژیم با حق

2

است .آیا نمىبینیم این «مجمع» و «شوراى نگهبان» مجلس و «قوه

در حقیقت ،کار اصلها و فرعها ،قانونها و قاعدهها و حدها و

قضاییه» قوه مجریه را یكسره فلج کردهاند؟ آیا نمىبینیم هر مصلحتى که

روشها ،وقتى دین بیان آزادى است ،افزودن بر فضاى الاکره است ،اما از

این مجمع مىسنجد ،تجویز بكار بردن زور و جلوگیرى از باز شدن مدار

آن زمان که دین در بیان قدرت از خود بیگانه مىشود ،اصلها و فرعها و

بستهاى و یا بستن مدارى از مدارهااست که هنوز بسته نشدهاند؟ اگر

قانونها و قاعدهها و حدها محدودهاى تنگ مىشوند با دیوارهائى از زور.

مىبینیم مىباید بفهمیم که «مصلحت» بیرون از حق ،جز بستن مدار باز

همگانىترین زندان عقل ،محدوده هائى هستند که بیانهاى گوناگون
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قدرت عقلهاى انسانها را در آنها زندانى کردهاند .انواع سانسورها که

نیست.

بسیارى از آنها درونى شدهاند و عقل خود را به رعایت آنها مجبور

ت -فساد بزرگ ،مرز کشیدن میان «رهبرى» و جامعه است .تمامى

مىکند ،در همه جاى جهان ،جبار عقلهاى انسانهایند.

نظامهاى سیاسى نخبه گرا که تاریخ به خود دیده و در آن ،نخبهها تافته
جدابافته تصور شده و صاحب اختیار «جان و مال و ناموس مردم»

اما اگر هر عقلى در بند هفت زندان محدودهها است ،بدین خاطر

گشتهاند ،جامعهها را به فساد ،انحطاط و ویرانى رهبرى کردهاند :در این

است که زور ،در جریان بكار رفتن به عنوان وسیله ،هدف نیز مىشود.

مقام ،از زاویه دیگرى در آیههاى قرآنى ،تأمل کنیم و به امرى پى ببریم

قدرت (=زور )از زمانى که هدف مىشود ،بر عقل ،والیت مطلقه پیدامى

که بسا تازگى دارد و علت انحطاط جامعهها را بر اهل خرد آشكار مىکند:

کند .نه تنها عقل را بر آن مىدارد ،بكار بردن زور را بر ضد هر مخالف

آیا مىدانیم چرا فرمود« 8:امرشان به شورا میان آنهااست»؟ و چرا

قدرتى تجویز کند ،بلكه انتقاد از قدرت (= زور) را بر عقل ممنوع مىکند.
4

پیامبر را در عداد بشرهاى دیگر قرار داد؟ چرا هدایت را خاص خداوند و

در جریان تمرکز و انباشت قدرت (= زور) عقل کور و کر و الل مىشود نه

هر انسان شناخت و امامت را از اصل راهنما و وسیله و هدف جدا

تنها عقل فراموش مىکند که زور خود به خود وجود ندارد و رابطه تضادى

ندانست؟ زیرا رهبرى یك مجموعه است .نه تنها مردم و گزیدههاى آنها

باید برقرار شود تا نیرو در زور از خود بیگانه شود ،بلكه این واقعیت را هم

که استعدادهاى تك تك مردم و نیروهاى محرکه و روش و جهت و هدف

از یاد مىبرد که بتهاى گوناگون را که نمایشگر قدرت (= زور) هستند
5

و اصلى راهنمائى که ،بر آن ،هدف و روش و جهت بكار بردن نیرو انتخاب

خود ساخته است و براى آن ساخته است که خود را بدانها سانسور کند.
اما پیش از این دو گونه استقرار قدرت (= زور) درعقل ،نوعى از
استقرار زور در عقل وجود دارد که از آغاز تولد انسان «آموخته» مىشود:
جانشین کردن راه حل پیدا نشده با زور .عقلها ساختى پیدا کردهاند که
در آن ،زور اگر هم عنصر مسلط نباشد ،عنصرى است که جانشین هر راه
حل نایافته مىشود .در راه حلهاى یافته نیز بخشى را زور تشكیل
مىدهد .این همان خشونتى است که از زیادت رواج ،در جامعهها ،طبیعى
پنداشته مىشود .و براى آن توجیههاى علمى و فلسفى نیز ساخته
شدهاست.

خدمت خود و در ویرانى انسانها بكار مىگیرد .اما چرا نیروهاى محرکه و

حضور زور در اشكال سه گانه باال در عقل ،کار برد زور را در

مىشوند ،اجزاى جدائىناپذیر این مجموعه هستند .هر یك از اجزائى که،
در جمع ،رهبرى را پدید مىآورند ،غایب باشند ،زور جاى غایب را پر
مىکند و نخستین اثر آن ،تبدیل کردن نیروهاى محرکه به زور و جهت
ویرانگرى دادن به آن است .بدین قرار ،هر رهبرى که در آن ،مردم نقشى
نداشته باشند ،نیروهاى محرکه زور مىشوند و جهت ویرانگرى پیدا
مىکنند .مدار جامعه بسته مىشود و «رهبرى» جامعه نه از اصل توحید،
که از اصل ثنویت تك محورى پیروى مىکند .براین اصل ،به ضرورت،
قدرت مدار مىشود و نیروهاى محرکه رانه در خدمت انسانها که در

روشهایى که عقل مىسازد و انواع فرآوردههاى ویرانگر ،ناگزیر مىکند.

روش و هدف نیز از رهبرى جدائىناپذیر هستند؟ از جمله به این دلیل

اما پیش از آن ببینیم حضور زور در عقل ،آن را در چه نوع زندانى با کدام

ساده که فعال کردن این نیروها در جامعه نیز به تغییرپذیر کردن نظام

ساخت محبوس مىکند و چه طرز کارى را بدو مىدهد:

اجتماعى (= باز کردن مدارها) و روش کردن رشد و گزیدن هدفى در خور

 - 8/8رهبرى را از عقل مىستاند و به خود (قدرت) مىدهد .براى

فعال کردن دائمى نیروهاى محرکه ،نیاز دارد .براى مثال ،جوان هم عضو

حفظ این رهبرى است که

جامعه است و به این صفت در رهبرى شرکت مىکند ،هم نیروى محرکه

 - 8/2ساخت عمومى زندان نامرئى عقل ترجمان اصل تضاد است.

ساز و هم نیروى محرکه است .اگر بنا بر تخریب جوان و صادر کردن آن

بنابراین ،اصل راهنما ،ثنویت مىشود .این ثنویت تك محورى است وقتى

نباشد ،رشد مىباید روش و هدف بگردد تا که جوان ،در ایران ،بتمامه

قدرت (= زور) بر عقل والیت مطلقه پیدا مىکند.

فعال شود .اگر جوان نه در رهبرى شرکت داشته باشد و نه بعنوان نیروى

 - 8/8نباید پنداشت که عقل در بند زور ،در همه حال ،بر اصل

محرکه ساز کار پیدا کند ،الجرم مىباید تخریب بگردد .به سخن دیگر،

ثنویت کار مىکند .بسیار کارها با حضور زور شدنى نیست (عشق،

قدرت (= زور) جاى جوان را در رهبرى بگیرد و نیروى محرکهاى که جوان
است را در ویرانگرى و فسادگسترى بكار گیرد.
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قرآن ،در رهبرى ،نقش زمان و مكان را نیز از یاد نمىبرد .رهبرى را

 8ـ در تعمیم امامت و سانسور ،از ابوالحسن بنىصدر ،انواع سانسورها تشریح
شدهاند.

یك «مجموعه امام» مىشمارد و امام گشاینده مدار تا افقهاى دور است:
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راهنما نمىبیند و باور مىکند که مىبیند ،بلكه هدف واقعى ،یعنى هدفى
که جنایت بدان راه مىبرد را با هدف خوبى که جنایت را توجیه مىکند،
بطور کامل مىپوشاند .بدین قرار ،حتى اگر عقل نداند که بدون هدف،
وسیله به ذهن نیز نمىآید و این فریب را خورده باشد که «هدف وسیله را
توجیه مىکند» و اگر هم نداند که هدف را نیز بدون اصل راهنما ،نمىتوان
تصور کرد ،هنوز نورى وجود دارد که مىتواند عقل را از تاریكى برهد و او
را از صدور حكم یا تصویب حكم همه تناقض و خشونت و ابهام برهد:
عقل وقتى در تاریكى است جز صادر کردن و یا تصویب کردن

دوستى ،اندیشیدن )...جدا کردن حساب دل از حساب عقل و هر آنچه به
زور نیاز ندارد را کار دل کردن ،خود ،ثنویت را اصل راهنما کردن است .در
مطالعهاى دیگر آنچه را قرآن به دل اندیشیدن مىخواند 8،در نقد ثنویت
دل و دماغ ،توضیح دادهام .یگانگى
دل و دماغ به موازنه عدمى را اصل راهنما کردن و عقل را آزاد
گرداندن است .بدین قرار ،میزان آزادى آدمى را کوچك و بزرگ بودن
اندازه زور در فعالیتهاى او تشكیل مىدهد .شدت اسارت عقل زمانى
است که قدرت (= زور) بیانگر عشق ،دوستى ،و دیگر فعالیت هایى

حكمى مرکب از تناقض و خشونت و ابهام نمىتواند کرد .اگر این سه

مىشود که حضور زور ،بسته به میزانش ،آنها را ناقص یا غیر ممكن

شاخص کافى نشدند ،عسرت و تنگنایى و فقرى که عقل بدان گرفتار

مىسازد .اینسان بود که معاویه والیت مطلقه یافت اما ندانست آنى از
زندگى على را بجوید و ،در آن ،بر محبت وجدان یابد.

مىشود 5،شاخصى است که هر عقلى مىتواند دریابد .اگر بداند عامل آن

2

والیت مطلقه قدرت (=زور) بر عقل است ،مىتواند وجود دو شاخص از

 - 8/4عقل در بند ثنویت ،بخاطر آنكه در محدوده ثنویت زندانى

سه شاخص - ،که آشكار هستند  -یكى خشونت و دیگر ابهام را دلیل

است ،در تاریكى است .وقتى در تاریكى است ،علم پیدا نمىکند و چون
علم پیدا نمىکند ،تعقل نمىکند و چون تعقل نمىکند ،در جهل مىماند.

آزاد نبودن خود بداند و در آزاد کردن خویش بكوشد .در حقیقت ،وقتى

8

خشونت و ابهام با یكدیگر همراه مىشوند ،به ضرورت حكم عقل ،حكم بر

هراندازه حضور قدرت (= زور) در عقل بیشتر و والیتش مطلقتر ،عقل در

مرگ یا ویرانگرى مىشود .عقلى که حكم مرگ و ویرانگرى را مىسازد و

ظلمات فروتر 4.در ترکیب کار این عقل ،خشونت و ابهام ،دو عنصر اصلى

یا تصویب مىکند ،با اجراى حكم مرگ و ویرانگرى ،گرفتار فقر روزافزون

هستند .هر اندازه تاریكى محیط بر عقل بیشتر ،میزان خشونت و ابهام

مىشود .بدیهى است که ویرانگرى ،تنها عقل را گرفتار فقرى که جهل

فزونتر .بدین قرار ،علت آنكه هیچ بیان قدرت شفافى وجود ندارد ،محیط

است نمىکند ،بلكه محیط زیست را نیز ویران مىکند و ،بدان ،هر حكم

تاریك عقل و سایه بس سیاه قدرت بر عقل است.
عمومىترین ابهامى که دامنگیر انسانهاست ،ابهامى است که بدان،
دروغ راست و ناحق ،حق جلوه مىکند و عقل ،بدین ابهام ،خود را
مىفریبد .هر چند ابهامى که بیان قدرت است ،همواره ،با تناقض و
خشونت همراه است و بدین سه شاخص ،هر عقلى باید بتواند میزان
آزادى خود را تشخیص و حق را از ناحق تمیز دهد .اما عقل با توجیه
کردن خشونت ،شفاف باوراندن ابهام و مدد گرفتن از انواع حدها و
سانسورها و غافل کردن خود از تناقض احكام قدرت ،این شاخصها را در
فریب خود بكار مىگیرد .با وجود این ،اندازه والیت قدرت (= زور) بر عقل
را اندازه ابهام موجود در احكام آن ،بدست مىدهد .در صورتى که حكمى،
در بكار بردن زور خالص ،خالصه باشد ،ابهام محض مىشود .براى مثال،
کسى را که براى دست زدن به یك جنایت سیاسى آماده مىکنند و یا
کسى که ،از راه جنایت ،مىخواهد به هدفى برسد ،باید با بردن عقل در
تاریكى کامل ،ارتباطش را با واقعیتها قطع کنند یا کند .در تاریكى،
مجازها را به عقل ،واقعیت بباورانند یا بباوراند ،مقاومتهایش را خنثى
کنند یا خنثى کند و سرانجام عقل را به صدور حكم قتل یا تصویب
اجراى آن وادار کنند یا کند .جنایت وقتى ممكن است که عقل نتواند
ابهام را از حكم بزداید .توضیح اینكه ،نه تنها رابطه وسیله را با اصل

مرگ و ویرانگرى ،وقتى هم یك تن را مىکشد و یك محیط را ویران
مىسازد ،حكم مرگ و ویرانى عمومى مىشود 6.بدینسان ،شاخص
عمومى اینست:
خشونت زدائى با شفافیت و خشونت با ابهام همراه مىشوند.
خشونت زدائى کار عقل در نور آزادى است و خشونت کار عقل فرو رفته
در ظلمات است.
 -8/5بر فرض که عقل قدرتمدار نتوانست این شاخص را نیز
تشخیص دهد ،دو روش که یكى را عقل آزاد و دیگرى را عقل تحت
والیت قدرت ،در پیش مىگیرند ،نورى هستند که مىتوانند عقل را از
زندان تاریك آزاد کنند:
الف -عقل آزاد تجربه را روش مىکند و عقل زندانى نمىتواند تجربه
را روش کند .و
ب  -احكام عقل آزاد براى همگان تجربهپذیر هستند و احكام عقل
قدرتمدار تجربه کردنى نیستند .نه تنها براى همگان که حتى براى عقلى
که آن را صادر مىکند و
ج  -احكام عقل آزاد اصالحپذیر هستند اما احكام عقل زندانى،
اصالحپذیر نیستند .رایجترین مثال ،اظهار نظر درباره امورى است که
بدان علم نداریم .علم به چیزى ،نیاز به تجربه کردن دارد .یك بیمارى و

8ـ سوره حج آیه 46

درمان آن را پزشك به تجربه تشخیص مىدهد .اما عقل زندانى قدرت که

2ـ على ،آموزگار عشق« ،مردى که با حق بود و حق با او بود» ،تمایل قدرت را بر
خود افزودن و تكاثرش و نیز ،شتابش بر ویرانگری را مىشناخت .اینست که در
خطبهاى (نهج البالغه جزءهاى  8تا  4به عربى ،چاپ بیروت ،جزء  ،8ص )871
روزگار سیاه مردم مسلمان را ،در پى استقرار سلطنت اموى ،به وصف آورد.
هشدار داد که خانهاى نمىماند که ستم بدان راه نیابد و چشمى که از ستم نگرید
یافت نمىشود و ...على (ع) راست گفته بود و روزگار مردم مسلمان چنان شد که
او مىفرمود .اما معاویه ستم گستر ،از على (ع) نه عشق آموخت و نه این هشدار را
آویزه گوش کرد تا بداند ستمگستر نگون بختترین کس است .این شد که بگاه
مرگ ،گفت :تمام قدرت را یافتم ،کاخ و زنان زیبا و غذاهاى لذیذ و ...همه را یافتم،
اما اى کاش لحظهاى از زندگى على را مىیافتم و ،در آن ،مىدانستم محبت
چیست؟

«عالم در همه علوم است» ،بى تجربه تشخیص مىدهد و درمان تجویز
مىکند .اگر پند شنو بود ،وقتى علم نداشت حكمى نیز صادر نمىکرد .
حكمى که صادر مىکند ،هیچكس نمىتواند تجربه کند چرا که از تجربه
بدست نیامده است .اصالحپذیر نیز نیست ،زیرا بخالف علم که با ادامه
تجربه ،اصالح و کمال مىپذیرد ،حكم قدرت قابل تجربه و بنابراین ،اصالح
نیست .غلط بودنش را مىتوان از راه تجربه معلوم کرد و با معلوم کردن
غلط بودنش ،نقض مىشود 9.حتى اوامر و نواهى ،که عقل قدرتمدار صادر
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9ـ سوره تكاثر مثال روشنى از صدور حكم بدون علم و نقض آن به علم جستن
است.
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مىکند ،اصالحپذیر نیستند .در جنگهایى که مستبدها کردهاند و به

چند و چون حدها و مرزها که برقرار مىکند ،شناخته مىشود ،بدین

شكست انجامیدهاند ،نه تنها اقدام به جنگ بنا بر حكمى بوده که عقل

خاطر است که قدرت نمىتواند جریان تمرکز و انباشت را ،بدون ایجاد

زندانى قدرت صادر کرده است ،بلكه نقشه و روش جنگى نیز حكم

حدها و مرزهاى جدید ،پدید آورد .هر قدرتى بتواند حدها و مرزها را

مستبد بوده و به روش تجربى و بنا بر این اصالح پذیر نبودهاست .در

برقرار کند ،مىتواند جریان تمرکز و انباشت را تا فراگیر شدن (توتالیتر)،

جنگ  8ساله ایران و عراق ،هدفها و روشهاى جنگى ،بنا بر احكام

طى کند .وقتى این جریان در عقل فرد برقرار مىشود ،با برقرار کردن

مستبدها ،تعیین مىشدند و نقض آنها ،در پى مرگ و ویرانى و با

حدها و مرزها ،مىتواند تا انزواى فرد پیش رود .اگر جریان تا پایان پیش

سرکشیدن جام زهرآلود و قرار گرفتن در حلقه آتش و صلح مسلح،

رود ،در پایان ،جامعه هایى از فردهاى تنها و منزوى ،پدید مىآورد :قدرت

میسر شد .در زندگى روزانه ،هر کس احكامى صادر مىکند و یا اجرا

(= زور) یكى را بر ضد همه مىگرداند .به این تفرد در تضاد باز خواهم

مىکند و یا بر او اجرا مىشود که حاصل تجربه نیستند و قابل تجربه و

گشت .در اینجا ،خاطرنشان مىکنم که این انزوا ،با کوتاه شدن زمان و

اصالح نیز نیستند .از این رو ،در جامعهها ،در قلمروهاى سیاسى و دینى و

کوچك شدن فضاى عمل همراه مىشود .بدین خاطر ،جهانى شدن قدرت

اقتصادى و اجتماعى و تربیتى و فرهنگى ،بخشى از اعمال «تعبدى»

فرموده یك دروغ بزرگ است .قدرت ،از راه پیش متعین کردن و پیش

هستند .هر اندازه اسطورههاى شش گانه (سیاسى ،دینى و )...حاکمتر،

خور کردن نیروهاى محرکه و منابع جهان ،زمان و مكان خود (هم اکنون
همین جا) را جانشین زمان آزاد (ابدیت) و همه جا (هستى و نسلها)

میزان اعمال «تعبدى» بیشتر.

مىکند .یك رشته حدها و مرزهاى جدید (آشكارترینش فقر و آلودگى)

بدین قرار ،اگر در خانه ،پدر و مادر ارزشها و ضد ارزشهایى که به

پدید مىآورد و اگر اجازه یابد تا انحالل زندگى پیش مىرود.

فرزند مىآموزند را فرزند مىتوانست تجربه کند و ،به تجربه ،بر خوب و
بد آنها پى مىبرد ،آموختهها ،اصالحپذیر مىشدند .اگر انسانها حكمى را

 - 8/8با آنكه انسانها ،نسل بعد از نسل ،هر بار که مىخواهند زمان

که بنیاد دینى بر آنها واجب مىکرد ،خود مىتوانستند تجربه کنند ،و تا

را کوتاه کنند ،به زور نقش اول را مىدهند ،همواره از این واقعیت غافل

تجربه نمىکردند ،نمىپذیرفتند ،دینها در بیانهاى قدرت از خود بیگانه

مىشوند که زمان بكار بردن زور جانشین زمان طوالنى عملى کردن راه

نمىشدند .اگر...

حل مىشود .براى مثال ،دانش آموزى که تقلب مىکند ،زمان الزم براى
تقلب را جانشین یك سال تحصیلى مىکند .پدر و مادرى که زور را

 -8/6بر فرض که عقل زندانى نتواند موقعیت خویش را بعنوان
زندانى دریابد،تبعیضهاى فراوانى که دیوارهاى این زندان هستند،

وسیله تنظیم رابطه با فرزند مىکنند ،زمان الزم براى آموزش و پرورش را

مىتوانند زندانى بودنش را بیادش آورند .درحقیقت ،قدرت والیت مطلقه

با زمان کوتاه بكار بردن زور و آموزش و پرورش را با احكام زور جانشین

بر عقل پیدا نمىکند ،مگر وقتى که تبعیضها را طبیعى و موجه

مىکنند .بیانهاى قدرت و قدرت هائى (دولت ،حزب ،فرقه )...که به

مىباوراند :به جاست که اهل تحقیق انواع تبعیضها را که عقلهاى

رهبرى اختیار مطلق امر و نهى مىدهند ،در واقع ،زور و زمان و مكان

انسانها در حصار آنها هستند ،فهرست کنند .انواع فراوان تبعیضهاى

«هم اکنون و همین جا» را جانشین علم و مشارکت عمومى در اداره امور

نژادى ،جنسى ،ملى ،قومى ،تیرهاى ،خانوادگى ،سیاسى ،دینى ،اقتصادى،

خویش و رشد در طول زمان مىکنند .و اگر نظریه رشد «هم اکنون و

تربیتى ،فرهنگى را که تبعیضهاى عمومى بخوانیم ،هنوز این تبعیضها،

همین جا» بى اعتناء به وضعیتى که نسل آینده پیدا مىکند ،نظریه غالب

تكیه گاه تبعیضهاى دیگرى هستند که قدرت حاکم بر عقل میان قدرت

و قالب مىشود ،بخاطر همگانى شدن والیت قدرت بر عقل است}28{.

و خود برقرار مىکند .چنانكه به خدمت قدرت در آمدن ،امرى بدیهى

بدین قرار ،بهمان نسبت که قدرت میل به مطلق مىکند ،زمان میل به

جلوه کند و هدف کردن قدرت ،مشروع و عقالنى و نپرداختن به آن ،غیر

صفر مىکند و مكان در «همین جا» کوچك مىشود .از این رو ،قدرت

عقالنى باور شود .با وجود بحث از «اراده قدرت» و نقد تجدد از این جهت

مطلق بوجود نمىآید و هر قدرت ،در پى و از رهگذر انباشت ،جریان

که بظاهر عقل اما در واقع قدرت را مدار مىکند ،هنوز عقالنى یعنى هدف

جبرى تخریب را تا انحالل مىرود .در حقیقت،

گرداندن قدرت و غیر عقالنى ،هدف نكردن قدرت 8هستند.

 - 8/7از آنجا که قدرت (= زور) ناقض حق است ،عقل زندانى را بر

اما انكار هدف غائى { 2}88و هدفهاى عمومى 8،یك موضعگیرى

آن مىدارد که با بكار گرفتن زبان فریب ،مصلحت را در بكار بردن زور

فلسفى نیست .جریان تفرد و انزوا است که نه تنها این هدفها که

خالصه و آن را جانشین حقیقت کند .از این رو ،هر قدرتى ،بیان آزادى را

هدفهاى درازمدت فردى را نیز غیر ممكن مىسازد:

در بیان قدرت از خود بیگانه مىکند .در صورتى که بیان ،بیان قدرت

 - 8/9غیر از تبعیضها ،قدرت که زاده حدها و مرزها است ،خود

باشد ،بهمان نیز پاى بند نمىماند .بتدریج و به تناسب نیازهاى خود،

عامل پیدایش حدهاى جدید مىشود .اگر هر بیان قدرتى ،از جمله به

مصلحتها را جانشین «حق» هایى مىکند که در اندیشه راهنما ،حق
خوانده شدهاند .بدین قرار ،جریان تمرکز و انباشت قدرت ،جریان
جانشین حق شدن مصلحت یا جریان فساد عمومى و همه جانبه

8ـ کتاب  Du pouvoirنوشته  Bertrand de Jouvenelجنبههاى مختلف
مسئله قدرت را بررسى کردهاست و مىدانیم که  ،در لنینیسم ،هدف مبارزه
کردن ،تصرف قدرت است و در لیبرالیسم ،}85{ :در آنارشیسم:
{ ،}86و نزد فوکو}89{ :

(سیاسى ،اقتصادى ،اجتماعى ،فرهنگى و طبیعت) و تخریب عمومى
مىشود.
 - 8/81قدرت جریان تمرکز و انباشت را بدون از خود بیگانه کردن
نیروهاى محرکه در زور و بكار بردن زور ویرانگر ،نمىتواند به پیش ببرد.

2ـ اما نیچه بود که با انكار "حق مطلق " شروع کرد .از این رو او را بانى «پست
مدرنیته» مىخوانند .او در کارهاى خود ،این انكار را توضیح داد .به نظر او ،نسبیت
گرائى به انسان امكان مىدهد ،از باورهاى کهن رها شود و خالق ارزشهاى جدید
بگردد .از جمله نگاه کنید به  8اثر او {}87

پس باید ،عقل دستگاهى بگردد که بتواند از خود بیگانه کردن نیروهاى
محرکه و بكار بردن زور را در تخریب هم توجیه کند و هم سازمان دهد .از
این رو ،رابطهاى که عقل قدرتمدار با واقعیتها مىتواند برقرار کند ،الف -

8ـ دستهاى از پسامدرنها معتقدند هدفهاى همگانى وجود ندارند .در مأخذهاى
که ذکر مىشوند ،هم در باب «هدف غایى» و هم در باب «هدف همگانى و انحالل
وجدان جمعى» 69( ،و  )68بحث مىکنند}21{ :

غیر مستقیم یعنى بواسطه ساختى که والیت مطلقه قدرت بدان داده
است و ب  -متناسب با نیاز خود ،بمثابه دستگاهى است که ،در مدار
81

بستهاى - ،که دورتر با تفصیل بدان باز مىپردازم  -از سوئى ،نیازها را از

خود جوش باز مىدارد .استعدادها ،در مدار بستهاى که بر محور قدرت

خود بیگانه و متكاثر مىکند و از سوى دیگر ،از خود بیگانه کردن

پدید مىآید ،به خدمت توقعات قدرت در مىآیند .یعنى فعالیتهاشان

نیروهاى محرکه و تولید و مصرف فرآوردههاى ویرانگر را سازمان مىدهد.

تخریبى مىشوند :مدار بسته دستگاه سانسور است .اطالعات سازگار با

در حقیقت،

نیازهاى قدرت ،پس از دستكارى در آنها ،اجازه ورود مىیابند .در نتیجه،

 - 8/88اطالعها از واقعیتها مىباید از دیوارهاى زندان نامرئى عبور

استعداد ابداع و خلق عقیم مىشود .به این علت که ابداع و خلق در

کنند تا در ساختى که قدرت به عقل بخشیده است ،بكار گرفته شوند.

آزادى میسر است و لحظه خلق ،لحظه اینهمانى عقل خالق با هستى

نیك پیدا است که اطالعات ناسازگار ،سانسور و بدتر از آن ،معنائى

است .مدار بسته ،با غفلت از آزادى پدید مىآید .استعداد علم و فن

سازگار با توقعات قدرت و ساخت عقل را پیدا مىکنند .ساز و کار از محل

بخاطر نبود جریان آزاد اندیشهها و اطالعها ،فعالیت خود جوش خویش را

و موضع خود بیرون بردن کالم 8همین است .در واقع ،اهل قدرت ،هر

از دست مىدهد و هر آنچه را که بكار توجیه قدرت مىآید ،علم

واقعیت را آنطور که مىخواهند مىبینند و هر سخن را آنسان که

مىپندارد و مىپذیرد .استعداد اندیشه راهنما ،به ثنویت اصالت قطعى

مىخواهند مىشنوند .و اگر اعتراضى کنى ،و در تنگنا قرار بگیرند ،پاسخ

مىبخشد و اخذ آن را امرى و مصدر آن را مقامى مطاع مىانگارد.

مىدهند« :من اینطور فهمیدم» یا «خودم شنیدم که شما اینطور گفتید»

استعداد انس او ،انس با قدرت و نمایندگان آن را با تضاد با انسان ،حتى

و یا «خودم دیدم که شما اینكار را کردید» .رایجترین روش زورپرستان

با خود و حقوق ذاتى خویش ،همراه مىکند .آدمهاى داراى عقلهاى

در بیرون بردن سخن از محل و موقع خویش است .آیا مىدانند دروغ

قدرتمدار ،تخریبهایى را که ،از راه خور و خواب و آمیزش و گفت و شنود

مىگویند؟

و ،...انجام مىدهند ،ابراز قدرت گمان مىبرند .استعداد هنرى که کارش

 - 8/82زندانى شدن عقل ،گرفتار شدن او در مدار بسته است .در

جستن فضاهاى اندیشه و عمل در بیرون فضاى بسته ممكنها است،

این مدار که محور مسلط قدرت (= زور) است ،محور زیر سلطه نخست

ویرانگرترین روشها را پیشنهاد مىکند .و استعداد اقتصادى که ،همراه با

استعدادهاى آدمى هستند .اما در مدار بسته ،میان سلطه گر و زیر سلطه

رهبرى عقل آزاد ،کارش تنظیم فعالیت هماهنگ استعدادها در بكار بردن

یك رابطه بیشتر بر قرار نمىشود و آن ،رابطه زور است .بدین سان ،هر بار

نیروهاى محرکه در رشد است ،اینك کارش یافتن روشهاى اسراف و

که آدمى بخواهد با دیگرى رابطه قوا برقرار کند ،یعنى بر دیگرى مسلط

تبذیر مىشود .و

شود و یا سلطه دیگرى را بر خود بپذیرد ،نخست میان استعدادهاى

 - 8/88به ترتیبى که در بحث از عدالت دیدیم ،پروریدن تنها یك

ششگانه خود با قدرت این رابطه را بوجود مىآورد .در مدار بستهاى که

استعداد از استعدادهاى آدمى ،ستم به آن استعداد نیز هست .زیرا

قدرت محور مسلط آنست ،استعدادهاى رهبرى و ...و اقتصاد ،دستگاهى

استعدادهاى دیگر بى کار نمىمانند .فعالیت تخریبى پیدا مىکنند .بنا بر

مىشوند که نیروهاى محرکه را به زور بدل مىکنند :عقل قدرت مدار هر

این ،جریان تفرد و انزوا به جدا کردن فرد از دیگران پایان نمىپذیرد ،در
درون ،به جدا کردن استعدادى مىانجامد که ،به حكم قدرت ،باید آموزش

تخریب را با تخریب خود شروع مىکند.
در حقیقت ،رهبرى خود جوش یا آزاد ،خلق آزاد ،هنر آزاد ،دانش

و پرورش ببیند تا از آدمى متخصص مطیع این یا آن ساالرى ساخته شود.

جوئى آزاد ،انس آزاد ،تنظیم آزاد فعالیتهاى آزاد نیاز به الف  -فضاى باز

بدین سان ،مجموعه هماهنگ استعدادها ،جاى خود را به مجموعه دیگرى

الاکراه و ب  -آزادى فطرى دارد که وقتى موازنه عدمى اصل راهنما

مىسپارد در خدمت قدرت که «قدرت شناسان»{ }22ترکیبى از زور و

مىشود ،آدمى در فعالیتهاى استعدادهایش ،آن را حس مىکند .بر اصل

علم و ثروت گمان مىبرند .اما در درون آدمى ،مجموعه دیگرى ،بر محور

ثنویت ،که در آن قدرت فعال مایشاء و آدمى آلت است ،عقل بر مدار

قدرت (= زور) ،پدید مىآید .اال اینكه ،این مجموعه (استعدادهاى

قدرت عمل مىکند .یعنى از آزادیهاى خود غافل مىشود ،در نتیجه،

ششگانه) ،جدا جدا ،آلت فعل قدرت مىشوند.

استعدادهاى آدمى جهت فعالیتهاى خود را از رشد به ضد رشد تغییر

اما از آنجا که قدرت (= زور) با فطرت ناسازگار است ،عقل مىتواند

مىدهند .روشنترین عالمتهاى چنین تغییر جهتى ،حضور زور است در

فطرت خود را بیاد آورد ،به سخن دیگر ،آزادى خویش را بیاد آورد و حتى

پندار و گفتار و کردار آدمى .تا آنجا که خود سانسورى روش عمومى عقل

آن را باز یابد .اما آیا عقل آزاد ،وقتى در حال و روز عقل زندانى و کارهایى
2

مىشود :کسب اطالعها از واقعیتها و بكار بردن آنها ،به روش تجربه،

که بعنوان آلت انجام مىداد ،مىاندیشید ،به او حال تهوع{ }28دست

جاى خود را به سانسور اطالعها از واقعیتها مىدهد :آن اطالعها اجازه

مىدهد یا شادى بازیافتن خویش؟

ورود به قلمرو ذهن آدمى را پیدا مىکنند که تبدیلپذیر به «ضد اطالع»

بدین قرار ،رها کردن عقل از والیت قدرت (= زور) یا جانشین

هائى باشند که نیازهاى فعالیتهاى سازگار با قدرت حاکم بر عقل را بر

ثنویت کردن موازنه عدمى ،یا بازگشتن از شرك به توحید ،یا بازیافتن

مىآورند .نیاز اول ،تبدیل نیروهاى محرکه به زور است.

خویشتن ،و یا آزاد شدن ،به رها کردن عقل از پى آمدىهاى والیت
قدرت است .و هنوز،

اما حضور زور در پندار و گفتار و کردار گویاى یك تالشى درونى
است .توضیح اینكه ،در حالت آزاد ،کار استعداد رهبرى آدمى،
سازماندهى فعالیتهاى استعدادهاى انسان و بكار بردن نیروهاى محرکه

4ـ عقل آزاد نور مىگیرد و نور مىدهد

در رشد است :فعالیت هماهنگ استعدادها در جریان رشد ،ترجمان
آزادى عقل است .اما وقتى قدرت محور فعالیت عقل و حاکم بر استعداد
رهبرى مىشود .این قوه دیگر نمىتواند سازماندهى فعالیتهاى استعدادها

 - 4در آغاز ،عقل آزاد را عقل بینا همانا عقلى توصیف کردیم که بر

را در ایجاد و بكار بردن نیروهاى محرکه در رشد ،انجام دهد .در عوض،

موضوع شناخت خویش ،محیط مىشود .اینك از خود بپرسیم :اگر

خود استقالل از دست مىدهد و استعدادهاى دیگر را از فعالیت آزاد یا

پدیدهاى بخواهد ،به تمامه دیده شود و بخشى از آن در سایه بخشى
2ـ سوره انفال آیه 22
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است ،بسیارند انسانهایى که ماه را نورانى مىدانند.

دیگر قرار نگیرد ،آیا الف  -عقل نباید بر تمامى آن پدیده نور بتاباند و
باطن و ظاهر آن را قابل مشاهده کند؟ و ب  -آیا عدسى چشم عقل نباید

فراوان شنیدهام و شنیدهاید که در قرآن استدالل نیست .گویندگان

داراى آن کمال و شفافیت باشد که تمام پدیده را در عقل ،منعكس کند؟

دو دستهاند .آنها که این دروغ را دست آویز مىکنند تا مردمان را

و ج  -آیا عقل نباید آن بى طرفى کامل را داشته باشد که به او امكان

بفریبند تا دروغ آنها را باور کنند که احكام دین را باید بى چون و چرا

مىدهد پدیده را همان سان که هست ببیند؟ براى مثال ،اگر پدیده فیل

پذیرفت و اجرا کرد .دستهاى دیگر یا در مقام انكار ،این را بكار مىبرند و

در اطاق تاریك باشد ،به قول مولوى{ }24هر کس به هر جاى آن دست

یابراى دادن این فریب که دلیل احكام را هر کس ،فراخور معرفت خویش،

بزند ،پدیده را آن گمان مىبرد که لمس کردهاست .اما لمس کنندگان در

مىسازد و بدان حكم را توجیه مىکند .این دو گروه عقل خویش را برده

روشنایى ،شكل فیل را همان که هست مىبینند .اگر یكى از لمس

قدرت کردهاند .لذا جز بیان قدرت را نمىتوانند بخوانند .بیان آزادى را در

کنندگان کور باشد ،آیا عقل او از دیدن فیل ناتوان است؟ مىدانیم که نه.

بیان قدرت از خود بیگانه مىکنند و آنگاه قرآن را مىخوانند! اما بیان

عقل او از راه توصیف و تحلیل ،فیل را مىبیند .از اینجا ،سخن کسانى را

قرآن بیان آزادى است .بنابراین ،اگر در قرآن ،دلیل هر حكم و هر پدیده،

نادرست مىیابیم که مدعى مىشوند عقل تنها بخشى از واقعیت را

در بیرون آن قرار مىداشت ،دیگر «مبین» و خالى از «عوج» 8نبود  .لذا،

مىبیند چرا که بخش دیگر در سایه مىماند .از این رو ،هر کس حق را نزد

در قرآن ،حتى یك حكم و یك واقعیت را نمىتوان یافت که دلیل آن،

خود مىداند .پسامدرن ها ،حق را ذهنى و نسبى مىخوانند و حكم

بسان نورى در خود آن نباشد .از اینجا،

نسبیت عمومى را بر آن جارى مىکنند }25{.اما حق اینست که بر

 - 4/4محك آزادى عقل نه تنها اینست که دلیل هر حكم و علت

ثنویت تك محورى ،وارونه حق را مىتوان دید .چنانكه ،در واقع ،حق

وجودى هر پدیده و واقعیت را در خود حكم و پدیده و واقعیت بیابد ،بلكه

نیست که نسبى است ناحق است که نسبى است .چرا که بنا بر فرض ،آنها

وقتى کار عقل بیان آزادى مىشود که دلیل هر تصدیق و هر حكم او ،در

که مىگویند حق نز د ما است ،به قول مولوى ،نه فیل که تصور خود را

تصدیق و حكم باشد .اگر عقلها این محك را بكار مىبردند ،آزاد

دیدهاند .بدین قرار

مىماندند و بیان قدرت را نیك تشخیص مىدادند و هر بارکه بیان آزادى

 - 4/8عقل آزاد مستنیر و منیر است .از آنجا که مدارش باز است ،بر

در بیان قدرت از خود بیگانه مىشد ،دست فریبكار را مىخواندند .دلیل

روى هر نورى از هر جا باز است و داراى چشمى همه سو بین و شفاف

سالمتى در سالمتى ،دلیل بیمارى در بیمارى ،دلیل روشنائى ،در روشنائى
و دلیل تاریكى در تاریكى (خالى از نور است) ،دلیل هوس در هوس و

است .بنابر موازنه عدمى ،بى طرف است .به سخن دیگر
 - 4/2عقل آزاد چون دربند ثنویت نیست ،پس درون آن نیز شفاف

دلیل عشق در عشق ...است .عاشق در اظهار عشق نیاز به بیان ندارد و

است .چنانكه واقعیت دیگر تنها انعكاس ولو کامل شكل پدیده نیست،

الف زن ،از الف سخن در مىسازد و بدان ،هوس خویش را ،عشق جلوه

بلكه عقل محتواى آن را بمثابه مجموعه نیز روشن مىکند و اندر مىیابد.

مىدهد .حق با شاعر است:

به فهم تنهاى واقعیت در تمامت آن نیز قانع نمىشود .در پى یافتن انواع

کاش معشوق از عاشق طلب جان مىکرد

رابطههاى مجموعه ،در مجموع و اجزاى خود ،با واقعیتهاى دیگر نیز

تـا که هر بى سر و پـائى نشود یـار کسى

مىشود .شناخت حیات یك پدیده و جا و ساخت و رهبرى و نیروهاى

دروغ پوشاندن حقیقت است .بنابراین ،عمومىترین قصد از

حیاتى ،جهت یابى و مسیر و هدف آن ،کارهائى هستند که عقل ،در مقام

تراشیدن دلیل در بیرون واقعیت ،پوشاندن واقعیت است .اگر اطاق را

خلق،پیشاپیش ،انجامشان مىدهد.

تاریك کنى و بگوئى شب است ،مىخواهى خورشید را بپوشانى .بنابراین،

 - 4/8عقل آزاد میداند هر واقعیتى نورى دارد که آن را شفاف

هر عقلى که از بیرون دلیل مىتراشد ،مىخواهد واقعیتى را بپوشاند ،که

مىکند .این نور ،بیانگر آنست که علت وجودى هر واقعیت در خود

خود دلیل وجود خویش است .سانسورهایی که بدین قصد انجام

آنست .عقل در بند ثنویت ،علت وجود واقعیت رادر بیرون آن مىجوید.

مىشوند ،عمومى ترینشان ،عبارتند از:

عقل آزاد علت را در خود واقعیت مىیابد .زیرا مىداند تفاوت زبان تجربه

 - 4/5با استفاده از تبعیض ،عقل ،تصدیق واقعیتى را در برخورداران

و آزادى با زبان فریب و زور اینست که در اولى ،دلیل صحت یك حكم و

از تبعیض ،حجاب دیده مىکند تا وجود آن را در همگان نبیند .نظریههاى

نیز علت وجودى واقعیت در خود آنست .حال آنكه بنا بر زبان فریب،

تبعیض نژادى از جمله با اینسان پوشان واقعیت ساخته مىشوند .براى

دلیل صحت هر حكم و علت وجودى هر «واقعیت» در بیرون آنست .براى

مثال ،نظریه تبعیض نژادى مدعى مىشود که مغز نژاد سفید اروپائى ماده

مثال ،اگر بگوئیم هر انسانى داراى قوه رهبرى است ،دلیل صحت حكم را

خاکسترى دارد و ،فرق نژادهاى دیگر با این نژاد ،در اینست که مغزهاى

در انسانها باید سراغ کنیم .اما اگر حكم کنیم که تنها فقیه یا قانونگزار یا

آن نژادها این ماده را ندارند!

نخبه داراى حق رهبرى هستند ،صحت این حكم را در خود واقعیت

 - 4/6شخصى یا مقامى را اسطوره کردن و ،به استناد قول او ،معناى

نمىتوانیم بجوئیم .ناگزیر باید دلیل آن را در قول «دین» ،یا«مرام» ،فقیه،

جعلى را جانشین معنى واقعى کردن ،عمومىترین روش سانسور بیان

فیلسوف ،ایدئولوگ سراغ کنیم .اما «نورى» (قول مقام دینى ،مرامى یا)...

آزادى و بیگانه کردنش در بیان قدرت است .آزادى را الابالیگرى و غیر آن

که از بیرون به واقعیت تابانده مىشود ،براى فریب است .براى اینست که

خواندن ،رایجترین شیوهها نیست؟ عقل که بر مدار قدرت تعقل مىکند،

بیننده جز شكل را نبیند و محتوى در سایه بماند و او از آن غافل شود.

هر بار که نیاز قدرت ایجاب کند ،ولو از راه جعل ،آن معنى را که شخص یا

تمامى دلیل و عللى که در بیرون واقعیت قرار مىگیرند ،بخش اساسى

مقام «اسطوره» گشته به قول دادهاست ،جانشین معنى واقعى قول

واقعیت را مىپوشانند تا بیننده آن را نبیند و آنچه را که مىبیند ،تمام

مىکند .در خانه ،قول «رئیس» خانواده ،در هر واحد ،قول رئیس آن واحد

واقعیت بپندارد .و باز ،نور خورشید در خود اوست .و " خورشید

و در جامعه ،قول «رهبر» جانشین معناى واقعى قولى مىشود که حق و

مىدرخشد" نیاز به دلیل از خارج ندارد .حال آنكه نور ماه از خورشید
است .نه تنها نورى که از خورشید به ماه مىتابد ،از ماه نیست ،بلكه نور

8ـ سوره زمر آیه  28و کهف  88و مائده  5و...

خورشید نیمه تاریك آن را از دیده مىپوشاند .با وجود این ،هنوز که هنوز
82

بیان آزادى است .بسا معنى واقعى نیز بر عقل معلوم است اما "بنا بر

میسر نمىشود مگر هر حرکت را دشمنى دیدن و یا آن را به دشمنى

مصلحت" ،قول اسطوره را دلیلى مىگرداند و بدان ،دلیل موجود در

نسبت دادن .از آنجا که قانون عمومى که زور مداران از آن پیروى

واقعیت را خنثى مىکند.

مىکنند ،قانون "تضاد دائمى و وحدت موقتى است" ،پس قدرتمدار عمل
متحد خود را نیز ،ضدیت پوشیده در وحدت مىبیند .اما عقل چگونه

 - 4/9عقلى که قدرت را مدار مىکند ،براى ایجاد ابهام ،از تشابه و
قیاس استفاده مىکند .مىدانیم که اسطوره رشد ،از راه شبیه باوراندن

موفق مىشود ،واقعیت را وارونه کند؟ از آنجا که هر کس ،بارها ،نزد خود،

رشد جامعه با رشد انسان ،ساخته شد .در این فریب ،دلیل صحت هر

حكم بر دشمنى دیگرى با خود کردهاست ،پس همه مىتوانیم بفهمیم چرا

حكم ،هر روش و بسا هر واقعیت در حكم و روش و واقعیت دیگرى است.

بگاه دشمن خواندن دیگرى ،نیاز به ثنویت تك محورى پیدا مىکنیم.

غافل از اینكه جامعه همانند یك انسان نیست .از جمله ،اعضاى انسان در

خود را محورى مىکنیم که تمام حق با اوست و دیگرى را  -که حكم بر

رابطه قوا با یكدیگر نیستند و گروههاى جامعه در این رابطه هستند و...

دشمنى او با خود دادهایم  -را محورى مىگردانیم که ناحق تمام است.

آن زمان هم جامعه از روابط قوا آزاد مىشود و مىتواند رشد کند ،هنوز

براى اینكه خود را حق ببینیم و «دشمن» را ناحق ،و «دشمن» ،با حكم ما

قیاس روش درخور نیست .و...

که «حق» هستیم ،انطباق بجوید ،این کارها را انجام مىدهیم:

 - 4/8جلب توجه عقل به واقعیتى دیگر و بدان او را از واقعیت

* مىپذیریم که ،در این دنیا ،حاکمیت با زور است چون اصل بر

موضوع شناسائى منصرف کردن ،رایجترین روش فریب ،بخصوص در

تضاد منافع است! با این حكم و احكامى نظیر هدف وسیله را توجیه

سیاست است :جنگ  8ساله ایران و عراق و جنگ در چچن ،جامعهها را

مىکند و «حق در سایه شمشیر است» و ،...به تعبیر قرآن ،رابطه عقل با

از دیدن بسیارى واقعیتها باز داشتهاند .در سطح فرد نیز ،واقعیتى را با

دل (= غفلت عقل از آزادى و دیگر حق ها) را قطع مىکنیم .در نتیجه،

واقعیت دیگر پوشاندن ،رایجترین روش است .و...

دیگر عقل نمىتواند بر واقعیت نور بتابد و از واقعیت نور بگیرد.

 - 4/7بدین قرار ،شفافیت وقتى کامل مىشود که این سانسورها و

* از آنجا که محور ذیحق ما خود هستیم ،محور دشمن را ،ضد حق

انواع دیگر آن از میان برخیزند .اما آن" حجاب اکبر" که عقل خود بر

و محكوم به حذف مىکنیم .اما براى اینكه دیگرى ،حتى دوست ،را

چشم هستى بین خویش مىنهد ،تبعیض است که بسود دانسته خود

دشمن ببینیم ،باید

(علم یا هنر) برقرار مىکند .زندگى در ابهام را بر مىگزیند تا مبادا ،به

* ترکیبى از نور و تاریكى بسازیم که عقل واقعیت ،یعنى ما و مجاز

یمن روشنائى ،خدائى که برعقل خویش جبار کردهاست ،هموزن وهم

یعنى قدرت را یكى ببیند و آن یكى را ما ،یعنى صاحب حق ،ببیند.

بگردد .بدین قرار در میان تبعیضها  ،خطرناکترینشان که عقل را در

ثنویت تك محورى این فریب را میسر مىکند .بسا مىشود که دل فریاد

تاریكیها فرو مىبرد ،تبعیض بسود یك باور ،به سود علم ،بسود فن است

مىزند و اعتراض مىکند ،در این وقت عقل با همان ترکیب نور و تاریكى،

"علم حجاب اکبر است"
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قدرت را وسیله مىنمایاند و بسا مىباوراند .چنانكه آدمى گمان مىبرد

 - 4/81اما "حجاب اکبر" عقل را از دیدن باز نمىدارد ،اگر عقل

این اوست که تصمیم گرفتهاست .حال آنكه او امر قدرت را ،برده وار ،اجرا
کردهاست.

خود را در تاریك خانه قرار ندهد .تاریك خانهاى که عقل براى خود
مىسازد ،از آن نوع نیست که مولوى وصف مىکند .تاریك خانه نوع

* و باز ،با ترکیب نور و تاریكى ،باید ابهامى را بسازیم ،که بدان ،عقل

خاصى است :یك یا دو سوراخ به روشنائى دارد .بنابراینكه اصل راهنما

هویت دیگرى را با هویت خصم یكى ببیند .از خود بپرسیم ترکیب نور ،و

یك یا دو محورى باشد ،عقل در بند قدرت یك یا هردو را به ترتیبى

تاریكى را چگونه مىسازیم؟ تاریكى نبود نور است پس خود وجود ندارد.

مىگشاید که واقعیت را آنسان که قدرت مىخواهد ببیند .در همان حال

ما با پوشاندن نور ،آن رابوجود مىآوریم .پس کافیست که ،بر قدرت ،پرده

که بخشى از عقل در تاریكى مىماند ،از بخشهائى از واقعیت نیز نور به

تاریكى بیفكنیم و همواره چنین مىکنیم .پس از آن ،بر آزادى ذاتى

عقل نمىرسد .بدین قرار ،ثنویت ،بخصوص وقتى تك محورى است،

خویش پرده غفلت مىکشیم .و سر انجام ،توانایى خرد را در تاریكى قرار

حجاب اکبر عقل مىشود .اما این حجاب به ترتیبى بكار مىرود که عقل

مىدهیم و نور شدید را که چشم را خیره و از دیدن باز مىدارد ،بر تنها

واقعیت را چنان ببیند که قدرت مىطلبد و نیاز قدرت را به معقول

وسیله مؤثر ،یعنى «هم اکنون ،هم اینجا» مىتابانیم .این نور را در جهت

گرداندن قهر و ویرانگرى برآورد .زور باورى ،انواع تعصب ها ،کینهها،

دشمنى و تضاد ،مى تابانیم تا نیرو را وقتى در جهت تخریبى بكار مىرود،

حسدها و ...و خصومتها پردهها مىشوند بر واقعیت و حق و جنایت ها و

آنقدر بزرگ کند که عقل جز آن نبیند و آن را تنها چاره باور کند .بدین

جنگ ها حاصل این نوع ابهام سازى و بكار بردن تاریكى و روشنائى به

سان ثنویت تك محورى ،چندین و چند کار را باهم مىکند و بدین کارها

قصد دیدن واقعیت از دید قدرت هستند .براى مثال ،براى آنكه آتش

عقل ،واقعیت را آنسان مىبیند که قدرت مىخواهد .در حقیقت ،بر این

جنگ را برافروزد ،هیتلر واقعیت را آنسان که بود ندید بلكه چنان دید که

اصل ،عقل نه تنها قدرت را اصیل مىبیند ،بلكه ،آزادى را نیز قدرت

جنگ را وسیله دستیابى او به هدف خویش (ایجاد آلمان بزرگ) موجه

مىبیند .جز این نیز نمىتواند ببیند .زیرا ثنویت تك محورى ،همان قدرت

مىگرداند .صدام باهمان بازى تاریك و روشن ،جنگ را آغاز کرد و

مدارى است .پس از بكار بردن زور ،ثنویت تك محورى همچنان بكار قانع

خمینى نیز با همان بازى جنگ را بمدت  8سال ادامه داد.

کردن عقل خود ،بر لزوم دائمى گرداندن قدرت و زندگى در سایه آن
مىآید .از این زمان،

به موقع است بازى عقل را بانور و تاریكى بشناسیم که به قصد
ساختن نوعى از ابهام انجام مىدهد .آن نوع از ابهام که ،در آن ،زور

* آنها که بردگى قدرت را نمىپذیرند ،کسانى مىشوند که عقل

اصالت مىیابد و روش اصلى زور پرست مىشود :دیدیم که بدون تضاد،

خویش را ،از بردگى ،دست کم بردگى تمام وقت قدرت آزاد مىکنند .اما

نیرو را نمىتوان به زور بدل کرد و بكار برد .اگر عقل برده قدرت بخواهد

آنها که این بردگى را مىپذیرند ،عقل را در تاریك خانهاى قرار مىدهند

زور را دائمى کند ،ناگزیر باید بنا را بر تضاد بگذارد .بناگذاشتن بر تضاد

که تنها از دید قدرت مىتواند در واقعیت ها بنگرد و آنها را همانسان
ببیند که قدرت مىخواهد .و
 -4/88بدین سان ،سانسورها ضرورت پیدا مىکنند .سانسورها نه
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تنها عقل را در تاریك خانه زندانى مىکنند ،بلكه شفافیت دیگرى را نیز

حق ناقض قدرت است و شناختن و پذیرفتن حق و عمل کردن به آن،

غیر ممكن مىسازند که جریان آزاد اندیشهها بوجود مىآورد .در

ایجاد قدرت را به ترتیبى که دیدم ،غیر ممكن مى کند .اینك بنگریم که

حقیقت ،عقلهاى آزاد اندیشهها را با یكدیگر مبادله مىکنند و اندیشهها

پدید آوردن قدرت چند نوع مجازها را مىسازد و جانشین حق مىکند:

از راه ارتباط و جریان ،ابهامهاى خود را مىزدایند .به یمن جریان

 - 5/8مجازى که هدف است :حق خود دلیل خویش است .چرا که،

اندیشهها و ابهام زدائیها ،عقل جمعى آزاد حاصل رشد و راهبر رشد

در هستى ،قائم به خویش است .اما مجاز از خود هستى ندارد .نه تنها

مىشود .در این جریان ،عقلها ،با انتقاد یكدیگر ،دست آوردهاشان به

خود دلیل خویش نیست ،بلكه اگر در پى دلیل شوى ،مجاز ،بسان حباب

علم نزدیكتر و بنابراین شفافتر مىشوند و ،به نوبه خود ،عقلهاى در

مىترکد و محو مىشود .مجاز را قدرت مىسازد .چرا مىسازد؟ زیرا بدون

رابطه را روشن مىکنند .سانسورها کار را وارونه مىکنند و جامعهها را در

مجاز ،قدرت در وجود نمىآید .مجاز بر حق و واقعیت تقدم مطلق پیدا
مىکند و بر آنها حاکم مىشود .زیرا قدرت زاده رابطه قوا است و ترکیبى

سراشیب انحطاط مىاندازند.
بدین قرار ،هر عقلى که آزاد مىشود ،با کوششى که در شكستن

از «ثروت  +علم  +زور» رفاه گمان شده و این گمان بر زبانها و قلمها

دیواره هاى تاریك خانهها مىکند ،جامعه را از تاریكى به روشنائى

جارى گشته است }26{.اما در ساختن این ترکیب ،از توجه به این

مىآورد .از اینجاست که ابهام زدائى از عقل خویشتن ،نه تنها از بیراهه به

واقعیت غفلت شدهاست که قدرت جفتى دارد که بدون آن زاده نمىشود

راه رشد آمدن است ،بلكه ،کوششى بزرگ در آزاد کردن عقلها و

و بدون آن ادامه حیات نمىدهد و آن مجاز است .نه تنها مجاز جفت

بازیافتن عقل جمعى آزاد نیز هست.

همیشگى قدرت است ،بلكه تا بر واقعیت تبعیض و رجحان نجوید ،هنوز

 -4/82آیا مىتوانیم میزان غلظت ابهام حاکم بر عقول فردى و

قدرت زاده نمىشود و نمىزید .خواننده عزیز من نباید تصور کند که

جمعى را در جامعه اندازه بگیریم؟ به سخن دیگر چه وقت آدمى از چهار

سخنى ناشنیده و دور از باور مىشنود .زندگى روزمره ایست که مىکنیم

سو 8در بند ابهام مىشود؟ وقتى عقل مجاز را جانشین واقعیت مىکند و

و از چگونگى گذران آن غافلیم :اهل سیاست چرا به دنبال قدرت

این کار را از راه نشاندن مصلحت به جاى حق انجام مىدهد ،مدار بسته

مىروند؟ در پاسخ مىگویند :زیرا هدفى را مىجوئیم که "به وسیله

عقل ،حصار ابهامى مىشود که عقل در آن زندانى است .چرا که مدار

قدرت" به آن مىتوان دست یافت .اما آیا مىدانند آن هدف یا واقعیت

بسته ،مدار بد و بدتر یا گذار دائمى از بد به بدتر مىشود .در حقیقت جز

ندارد ،یا قدرت وسیله رسیدن به آن نیست و یا خود آن هدف قدرت (=

در مدار بسته بد و بدتر ،مصلحت محل پیدا نمىکند .در این مدار،

زور) است .بنا بر این قول ،اگر هدف از راه قدرت بدست آوردنى نباشد،

قدرتمدار فرمان قدرت زیادت طلب را مىبرد و حق را که مانع زیادت

مجاز خالص است .از آنها مىپرسید اگر به زور قابل وصول باشد ،دیگر

طلبى قدرت است با مصلحت جانشین مىکند .و سلطهپذیر ،از بیم بدتر،

مجاز نیست بلكه ،پیش از تحقق ،بالقوه واقعیت است و چون تحقق

مصلحت را در تسلیم بد شدن مىانگارد .به ترتیبى که دیدیم،

پذیرفت ،بالفعل واقعیت مىشود؟ عقلهائى که پایبند قدرت مىشوند

استعدادهاى انسان تحت امر قدرت نیروهاى محرکه را به زور ویران گر بر

پاسخ آرى به این پرسش مىدهند .آنها که اینطور مىپندارند و فریب

مىگردانند .بنا بر این ،اندازه تخریب نیروهاى محرکه در هر جامعه ،در هر

مىخورند ،از این واقعیت غفلت مىکنند که الف  -قدرت وسیله نمىشود

فرد ،غلظت ابهام حاکم بر عقلهاى جمعى و فردى را بدست مىدهد.

مگر آنكه هدف نیز قدرت باشد .زیرا نخست ،در سر باید هدفى را ساخت

ترکیب کار در هر جامعه و ترکیب کار هر فرد ،انواع ابهامها و میزان

که بكار بردن زور را توجیه و مشروع کند .و ب  -آنگاه زور را باید وارد

غلظت آنها را نشان مىدهد .در حقیقت ،کسى که از توانائىهاى خویش

رابطه با خود و یا با دیگرى کرد .سلطهاى که برقرار مىشود ،حاصل وارد

غافل است و عقل قدرتمدارش آنهارا در پرده ابهام ،از دید مخفى

کردن زور در رابطه است .و ج  -اما رابطه سلطه گر  -زیر سلطه ،با رشد

کردهاست ،کارش ترکیبى را ندارد که کار انسان داراى عقل آزاد و آگاه از

سازگار نیست ،با ویران گرى خوانائى دارد .بنابراین براى عقل قدرتمدار،

استعدادها و توانائىهاى خود دارد .اندازه غفلت انسان از آزادى و حقوق

هدفهاى خوب که با نبود قدرت و بود «الاکراه» خوانائى دارند ،تحقق

خویش و چند و چون مصلحتهایى که مىسنجد نیز غلظت ابهام و

یافتنى نیستند .بلكه  ،این هدفها مجازها هستند .حال آنكه مجازها

ظلمتى را معلوم مىکند که عقل قدرتمدار در آن زندانى مىشود:

آنهائى هستند که عقل را از دیدن حقیقت باز مىدارند و از او جواز رفتن
در پى قدرت را مىگیرند .از این رو ،هر نظامى که بر مدار قدرت بوجود
مىآید،به هدف هائى که در آغاز تبلیغ مىکرد ،نمىرسد .بجایش مسائلى
را پدید مىآورد که ،در آن نظام ،راه حل پیدا نمىکنند }29{.آلن توفلر،

 5ـ قدرت فرآورده مجازهائى است

در کتاب «موج سوم» ،تصدیق مىکند مسائلى که نظام صنعتى  -به قول

که عقل قدرت مدار مىسازد

او موج دوم  -پدید آوردهاست ،در این نظام ،راه حل پیدا نمىکند .دنیاى
صنعتى را در حال گذار به دوران فراصنعتى (موج سوم) توصیف مىکند.
در این گذار ،محور فعال همچنان فن جدید است .او از این واقعیت باز

رابطه مصلحت با حقیقت را ،بنا بر دو بیان آزادى و قدرت در کتاب

غفلت مىکند که بر یك محور فعال ،تحول جبرى مىشود .انسان -

سوم (رهبرى) مطالعه کردهام .در اینجا ،مىخواهم پاسخ این پرسشها را

همانطور که از آغاز تا پایان کتاب او  -فعلپذیر مىماند .به سخن دیگر،

بجویم :آیا تنها عقل قدرت مدار ،مصلحت و حقیقت را دو گانه مىکند؟

نظام همچنان نظام قدرت مدارى مىماند که مسائل نظام پیشین را حل

چرا دو گانه مىکند؟ نیاز این عقل به مجاز و جانشین واقعیت کردن آن از

نكرده ،مسائل جدید را بر آن خواهد افزود .واقعیت دیگرى که در این

چه رواست؟

کتاب مفقود است ،هدفهائى هستند که در آغاز «موج دوم» ،براى حرکت

نیاز عقل به جانشین حق و واقعیت کردن مصلحت  -که وقتى

جدید ،معین مىشدند .حال که آن موج به پایان مىرسد ،جاى آن هدفها

بیگانه از حق و بیرون از آنست ،بضرورت مجاز است  -از این رواست که

را مسائلى گرفتهاند که راه حل پیدا نمىیابند .حال آنكه وعده هائى که
متفكران آغاز موج دوم مىدادند ،از چشم اندازى که توفلر براى «موج
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همیشگى کردهاند ،در همه جامعهها و همه زبانها و زمانها ساخته شدهاند.

سوم» مىسازد ،بسیار دلرباتر بودند .دورتر (در  )5/8توضیح مىدهم چرا
بیان قدرت ،بر «وعده سرخرمن» ،ساخته مىشود و چرا ،عمل به این

پیدا کردن حقى که بكار توجیه جنایت آید آسان است ،اما پیدا

بیان ،مسئلههایى پدید مىآورد و چرا ،آینده آرمانى را که وعده مىداد،

کردن حقى که بدان ،چند دل بر یا دلداده داشتن را توجیه کند ،آسان

نمىسازد و ،با مسئله بر مسئله افزودنها و پیشخور کردنها ،آینده را

نیست .از این رو عشق حق والیت مطلقه پیدا مىکند.آنهم از یك دل و
دو یا چند دلداده داشتن تا ویران شدن یا ویران کردن  .بخاطر عشق

وعده گاهى با مجموعه بغرنجى از مسئلهها مىگرداند.
باوجود این ،پرسشى محل پیدا مىکند :اگر جوینده قدرت سلطه

سوختن و سوزاندن ،عالمت عاشقى مىشود .اینست که عقل مشكل

گرى را هدف کند ،دیگر مجاز جفت همزاد قدرت نمىشود؟ آیا حالتى

مىتواند از غفلت بدر آید وقتى عشق دست آویز مىشود .در دنیاى

وجود دارد که در آن ،واقعیت بالقوه جفت همزاد قدرت مىشود؟

واقعیتها ،یكى را رها کردن بخاطر دیگرى و یكى را داشتن و دیگرى یا

 - 5/2مجازى که ترکیب خیر و شر است :از باستان تا امروز ،طبیعت

دیگران را خواستن ،دو شكل از عمومى ترین اشكال این امر واقع بودهاند

انسان ،بنا بر یك نظر ،فطرت و فطرت توحید تعریف شدهاست .و بنا بر

و هستند و بسا خواهند بود .در شكل اول ،دوست داشتن حق است :تا

نظر دومى ،شر خشونت طلب 8،تعریف شدهاست .بنا بر نظر سومى ،جمع

حال تورا دوست داشتم و حال دیگرى را دوست مىدارم .در شكل دوم،

روحى که آدمى را به علو مىخواند و به فراز مىبرد و مادهاى که به پستى

چرا نباید حق داشته باشم همزمان دو نفر یا بیشتر را دوست بدارم؟

مىکشاند 2تعریف شدهاست .بنا بر نظر چهارمى ،توحید نقیضین است.

جهان شمولترین توجیهها هستند .در این توجیهها ،بظاهر ،محور کسى

{ }88و بنا بر نظر پنجمى ،ترکیبى از خوبىها و زشتىها گمان رفته

است که قطع و وصل مىکند .به معشوق نقش فعلپذیر مىدهد .بدین

است 8.بنا بر نظر ششمى ،ترکیبى از عدم خشونت و خشونت }82{،باور

قرار ،اصل راهنما ،ثنویت تك محورى و بیان ،بیان قدرت تمامت خواه

شدهاست .در این تعریفها که تأمل مىکنیم ،مىبینیم تنها تعریف اولى با

است .پس نخست باید مان دید که آیا براستى محور آدمى است؟ از آنجا

آزادى سازگار است .تعریف هاى دیگر ،همه ،با قدرت مدارى سازگار

که براى اکثریت بسیار بزرگ مسلمانان ،اسالم تسلیم شدن به خدا است

هستند.

و ،در این تسلیم ،انسان نقش فعلپذیر و آلت دارد .نخست در رابطه

اما اگر این برداشتها واقعیت داشتند ،انسان ،نباید هر بار که

انسان با خدا بنگریم که عشق محض است بپرسیم آیا وقتى انسان براى

مىخواست زور بكار ببرد ،آن را نزد خود توجیه و به استناد حقى مشروع

جلب نظر محبوب ،فعلپذیر و آلت مىشود ،رابطه با خدا برقرار یا قطع

گرداند .چنانكه وقتى کارى را مىکند که ،انجامش نیاز به زور ندارد،

مىشود؟ مىدانیم که از عشق محض ،زور صادر نمىشود .هم بدین خاطر

توجیه نیز ضرورت نمىیابد .براى مثال ،کسى که علم مىآموزد ،نیاز ندارد

که زور بیانگر ناتوانى است و خداوند توانا است و هم بخصوص به این

آن را توجیه کند ،اما وقتى همین علم را وسیله سلطه بر دیگران مىکند،

برهان قاطع که زور وقتى پدید مىآید که حد بمیان آید و حد ناقض خدا

ناگزیر مىشود آن را توجیه و به استناد حقى ،مشروع بباوراند .در این

و عشق محض است که اواست .بنابراین  ،تمامى پندارها و گفتارها و

«مشروع» گرداندن است که نیاز به مجاز پیدا مىشود .جوانى که براى

رفتارهائى که زور در بر دارند ،وقتى خدا محور فعال و آدمى محور

تحصیل پزشكى نیاز به پول داشت 4و براى داشتن پول ،عقل او قتل

فعلپذیر و آلت مىشود ،از آدمى هستند :نیایش از ترس ،زورگوئى بخاطر

پیرزن پولدار را ،موجه مىگرداند ،حق بالقوه را  ،یعنى هزاران بیمارى را

خدا ،زور پذیرفتن محض رضاى خدا ،رابطه مستقیم با خدا را در رابطه

که استعدادى چون او مىتوانست از مرگ نجات دهد ،در توجیه جنایت،

غیر مستقیم و از راه زور ،از خود بیگانه مىکند .به سخن دیگر ،رابطه با

بكار مىگرفت .زن یا مردى که عهد زناشوئى بسته است و ،در همان حال،

خدا (حقیقت و عشق محض) جاى خود را به رابطه با قدرت (= زور)

با همسر یا همسران زوجهاى دیگرى نرد عشق مىبازد ،اگر هم به این

مىدهد .رهبرى از خدا و انسان سلب و به قدرت داده مىشود .اگر از طرز

صرافت بیفتد که دو ،سه و چهار ...خانواده را متالشى مىکند ،اما ،با

فكر انسانى بنگرى که بخاطر خدا ،زور را مدار مىکند ،مىبینى در نظر او،

ساختن مجاز ،از این واقعیت غفلت مىکند که این خانوادهها را از هم

خدا قدرت بمعناى زور مطلق است! این زور مطلق ،در روى زمین نماینده

مىپاشد بدون آنكه به هدف برسد .شوهر و یا زن و معشوق (یا عاشق) یا

پیدا مىکند که قدرت صاحب والیت مطلقه است .این قدرت حاصل

معشوقها (یا عاشق ها) را از دست مىدهد و در حرمان ،گرفتار خود

همگانى شدن عقل قدرت مدار است که انسان مسلمان را نسل بعد از

تخریبى مىشود .سوره یوسف 5،در سرگذشت همسر خدیو مصر،

نسل ،به فعل پذیرى و رفتارآلت مآب ،معتاد کرده است.

واقعیتى را باز مىگوید و گوشزد مىکند که همه روز تكرار مىشود .آثار

بدین قرار ،اسالم را استسالم گرداندن ،کارى بودهاست که بدان،

جاودانى ادبى و هنرى که این واقعیت را پروراندهاند و فریاد و هشدارى

بیان آزادى و روش عشق ورزى به بیان قدرت و روش زور ورزى بدل
گشته است .قرآن فرمود« 6:آن کس که اسالم مىآورد ،آزاد مىشود رشد
کنان» .بنابراین ،هر پندار و گفتار و کردار زور مدار ،به ضرورت ،از انسان

8ـ در طبیعت انسان و تعلق او به جامعه سیاسى و دین و نزاعى که حلش به وجود
و آمریت دولت میسر مىشود {}28

فعل پذیر است :انسان فعال پندار و گفتار و کردارى خالى از زور دارد و
مىتواند عشق بورزد.

2ـ آدمى را ترکیبى از تن (پست) و روح (عالى) و خدایى مىشمرد .عشق تن را
پست و عشق روح را عالى و ستودنى مىدانست { }27در مانى گرى ،روح و ماده
ضد یكدیگر مىشوند {}81

بدین قرار ،اگر قرآن بیان آزادى باشد ،باید رهنمودهایش انسان را از
اعتیاد به فعل پذیرى آزاد کند .دوست داشتن ،فعالیت است و انسانى
مىتواند دوست بدارد که در استعدادهاى ششگانه خویش فعال است.

8ـ برداشت از «الهمها فجورها و تقوىها» بر وفق نظر سقراط سابقاً و دیالكتیك
تضاد الحقاً

پس خدا دوستى ،به ترك فعل پذیرى و آزاد شدن از ایفاى نقش آلت،

 4ـ جنایت و مكافات ،اثر داستایوفسكى به فارسى ترجمه شده است .نویسنده
حاالت و تغییر حاالت جوانى را که مىخواهد پزشكى بخواند و پول ندارد و برآن
مىشود پیر زن پولدارى را بكشد و با پول او تحصیل کند ،تشریح کردهاست.
پیش از عمل ،جوان نمىدانست که بعد از عمل ،یك جنایت کار مىشود و ...

خدا ،رابطهاى مستقیم مىشود.بدین خاطر،
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 - 5/8مجاز سوم ،اصل راهنما :بر اصل ثنویت تك محورى ،کسى

استخدام قدرت در مىآید ،مجموعهاى دیگر پدید مىآید .این مجموعه

هم که خود را فعال مایشاء تصور مىکند ،آلت بى مقدار زور است .چرا که

مرکب است از خواستها و میلها و هوسهاى سازگار با قدرت (= زور) .از

بر این ثنویت مدار عقل بسته مىشود و در ،فعلها ،زور محتواى اصلى

خود بیگانه شدن استعداد انس ،فعالیتهاى استعدادهاى دیگر را

مىگردد .بدین خاطر ،عشق آدم فعال مایشاء و نیز عشق آدم فعلپذیر،

فعالیتهاى ویرانگر مىگرداند .اما چون فضاى باز «الاکراه» به فضاهاى

هر دو مجاز هستند و پوشش قدرت (=زور) مىشوند :خواه در شكل ناز،

بسته اکراه بدل مىشوند ،محبوبها دیگر ،همین جا و هم اکنون

ناله ،دلبرى و چه در شكل خواهش ،طلب ،امر عاشقانه ،بیان ،بیان قدرت

مىتوانند خواهشها و هوسها را برآورند .بناگزیر ،باید محبوب یا

مىشود .با از دست رفتن استقالل قوه رهبرى آدمى ،چه با شكستن عهد

محبوبهاى جدید یافت و ،به تدریج ،عشق و معشوقهاى مجازى در

وفا و بستن عهدى دیگر و خواه با دو یا چند کردن معشوق ،عشق ورزى

دنیاى ذهنى(مجازى) را جانشین کرد:
 -آنها که با واقعیت تلخ ،یعنى "شكستهاى عشقى" رویارو

غیر ممكن مىشود و آدمى عشق را گم مىکند .و
 -ساخته خویش با محبوب نخستین را قربانى مىکند .چنانكه به

مىشوند ،براى گریز از واقعیت ،دائم مسكن مىسازند تا درد دل و دماغ را

محبوب بعدى ،این جمله را همواره تكرار مىکند« :بخاطر تو ،از خانواده،

ساکت کنند .اما زمانى مىرسد که دیگر مسكنها بى اثر مىشوند و بسا

شوهر ،فرزند و...گذشتم».

کار به خود کشى مىکشد .در حقیقت،
 عشقهاى مجازى که ،ذهن عاشقى از این نوع ،بر اصل ثنویت تكمحورى ،مىسازد ،از اندازه بیرونند .اما مجموعههاى مجازى که چنین
عاشقى مىسازد و بدانها عشقى را قطع مىکند تا با معشوق جدید وصل
کند و یا بر شمار محبوبها بیفزاید ،خود مجموعه بغرنجى را بوجود
مىآورند و بدین بغرنجى است که عقل قدرت مدار فریب مىخورد:

 میان خود با معشوق اول و میان خود با معشوق دوم و سوم،...حدهاى تضاد بوجود مىآورد .بر آنها ،حدهاى دشمنى معشوقها با
یكدیگر نیز افزوده مىشوند .ادعاى او را که هر دو یا سه...را دوست دارمو
یا با بریدن از اولى مثل دو انسان «با فرهنگ» از یكدیگر جدا شدهایم،
این واقعیت را نقض مىکند که عمل او ،در مثال اول ،حد گذارى و در

 -8عاشقى ،با طبع گردان ،با معشوقها چندین مجموعه مىسازد.

مثال دوم ،قطع کردن است .اما حدگذارى و قطع کردن ،بدون بكار بردن

در این مجموعهها ،محور اصلى «میلى» است که نمىتواند مهار کند .در

زور نمىشود و زور رابطه تضاد بوجود مىآورد .از این رو،

واقع ،قدرت (= زور) محور است .مجازى که جانشین عشق مىشود،

 -کسى که نقش عاشق معشوقهاى متعدد را بازى مىکند ،پندار و

همان «میلى» است که نقاب عشق زده و ،بدان ،خود را پنهان کردهاست.

گفتار و کردارش شفافیت خود را از دست مىدهند .نخست به این دلیل
که بر اصل ثنویت تك محورى ،واقعیت را نمىتوان دید ،چنانكه عاشقى

 -2مجموعهاى از ساخته اول (تجربه عشق اول) و عشق جدید که

از این نوع هرگز حاضر نمىشود خواست خود را شفاف کند و سپس به

هنوز تجربه نشدهاست .از جمله مجازها ،که بسا از آن غافل مىماند ،یكى

این علت که ناگزیر است از راه سانسورها ،رابطهها را تنظیم کند .از جمله

این که او و محبوب پیشین و محبوب پسین ،دیگر کسانى نیستند که،
پیش از قطع و وصل و یا متعدد کردن محبوب ،بودند.

به این دلیل

 -8مجموعهاى از تضادها که بوجود مىآیند.

 -که ممكن نیست بتوان قطع و وصلکرد و یا چند معشوق داشت،

 -4مجموعه تبعیضها و زمان و مكانى که در واقع کوتاه ومحدود

مگر با برقرارکردن یك چند از تبعیض هاى اغلب ناپایدار :تبعیض ،در

شدهاند و ،در عالم مجاز ،ممكن است پایانناپذیر و نامحدود تصور شوند.

واقع ،به سود قدرت(= دلخواهها) و بظاهر به سود خاطرخواهى خود،
تبعیض به سود معشوق یا معشوقهاى جدید ،تبعیض بسود زندگى که

 -5مجموعهاى که ذهنیت عاشق ،از واقعیت و مجاز یافتهاست و

مىخواهد شروع کند و بزیان زندگى که کردهاست ...این تبعیضها

مجموعههاى ذهنى محبوبهاى او که بنوبه خود از واقعیت و مجاز

ناپایدار هستند .زیرا ،نوبت به نوبت باید جانشین یكدیگر شوند:

هستند.
 -6مجموعه فعالیتهاى استعدادهاى او در جریان گردیدن طبع

 -از تبعیضها ،یكى رجحان زمان و مكان کوتاه بر زمان و مكان

«عاشقانه» او و مجموعه فعالیتهاى استعدادهاى محبوبهاى او.

بلنداست .توضیح اینكه در قطع ،زمان کوتاه مىشود و مكان توحید
عاشق و معشوق ،جا به جدائى مىسپارد .در وصل ،زمان و مكان نامعلوم

 -9مجموعههایى از عناصر واقعى و مجازى که دنیاهاى ذهنى

است .وقتى معشوقها متعدد مىشوند ،زمانها و مكانها محدود مىشوند

خیالى را مىسازند که انسانهاى در رابطه «عاشقانه» ،بدانها ،خود را

و بنا بر موقع ،جانشین مىشوند .کوتاه ،نامعلوم ،محدود شدن مكان،

تسكین یا آزار مىدهند.
عقل قدرت مدار عاشق را گرفتار این زندان هفت بند مىکند .بدین
قرار ،اگر از این نوع عاشقها یك تن نیز توفیق نیافتهاست ،بدین خاطر
است که بر مدار قدرت ،عشق ،به ضرورت ،جاى خود را به هوى و هوس
مىسپارد 8.که زلیخا (همسر عزیز مصر) گفت« :یوسف اگر خواهش دل
مرا بر نیاورد ،زندانى مىشود» .آن روز هم که حق از پرده بیرون افتاد،
گفت« :االن حق آشكار شد .من ،به خواهش دل ،بااو (یوسف) مراوده
کردم».

عشقها را مجازى مىگردانند و عشقهاى مجازى زود به زود ،باید
جانشین یكدیگر شوند ،وگرنه بسیار آزار دهنده مىشوند .چرا که
 زمان عشق پایان ناپذیر و مكان آن توحید است .زیرا ،بنا بر فرض،فضاى عشق ،فضاى الاکراه است .وقتى زمان محدود و مكان دوگانگى
مىشود ،در «عشق» سازگار با چنین زمان و مكانى ،زور عامل محدود
کنندهاست .این عامل ،در اشكال گوناگون ،چون هوس ،توقع هائى که در
دم باید برآورده شوند ،نیازها «به تغییر حال» و ،...خود را مىپوشاند.

بدین قرار ،بیان آزادى با فطرت توحیدى سازگار است ،بدون این

بدین قرار،

فطرت ،عقل آزاد به تصویر نیز نمىآید .و واقعیتى که بدون زور ،امكان

 -به یمن موازنه عدمى ،اصل راهنما ،و بیان آزادى که با رهبرى آزاد

وقوع داشته باشد ،جفت و همزاد قدرت نمىشود .هر تبعیضى تضاد در

و مستقل سازگارند ،که با فعالیتهاى آزاد استعدادهاى انس ،ابتكار و خلق،

پى مىآورد و تضاد نیرو را در زور از خود بیگانه مىکند:

علم و فن ،هنر و فرهنگ ،خوانائى دارند ،به یمن مجموعهاى که از آن
اصل و بیان و این استعدادها در فعالیتهاى آزادشان ،تشكیل مىدهند،
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 -5/4مجاز چهارم بیان راهنما :هر بیانى که به قدرت برترى و

است .براى مثال ،مردساالرى ،اینهمانى مرد با قدرت است .اگر مردى

حاکمیت ببخشد ،بیان قدرت است .براى مثال ،آن تعریف از آزادى که آن

نخواست با قدرت اینهمانى پیدا کند ،عقل قدرتمدار او را انسان آزاد

را با قدرت یكى مىگرداند و حد آزادى فرد را جائى قرار مىدهد که

نمىخواند ،بلكه او را فاقد صفت مردى مىخواند چنانكه او ،بعنوان مرد،

آزادى دیگرى از آنجا شروع مىشود ،الجرم به قدرت(= زور) مرزبان،

دیگر نیست! و یا خدایى که زور نگوید ،خدا نیست و

اصالت ،تقدم و سلطه مىبخشد .با قائل شدن بدین تبعیض ،میان قدرت

 -5/6مجاز ششم ،هدف و وسیله را دوگانه دیدن و هدف خوب را

(= زور) که نیست و باید ایجاد شود و آزادى که هست ،همان توانائى (=

در توجیه وسیله بد بكار بردن است .این مجاز خود مجموعهاى از چند

قدرت بمعناى زور  +توانائى استعدادهاى انسان) را هم که آزادى خوانده

مجاز است:

بود ،مىستاند و تعریف را نقض مىکند .و یا مدعیان دولت دینى که

الف  -هدف وسیله را توجیه مىکند ،مجاز است .هدف در وسیله

اجراى دین را از دولت (= قدرت) انتظار دارند ،به قدرت اصالت و تقدم و

بیان مىشود ،واقعیت است .در واقع ،بدون تصور هدف ،وسیله قابل تصور

حاکمیت مىبخشند و بدین تقدم وسیله دین شدن دولت را غیر ممكن و

نیست .بنابراین ،تصور وسیله ،شامل تصور هدف واقعى سازگار با وسیله

وسیله دولت شدن دین را ممكن مىگردانند .بدین قرار ،عمل به بیان

نیز هست .پس هدف نا سازگار با وسیله بد که پوشش هدف واقعى -

قدرت ،عمل به مصلحتى است که حكم زور است و ،بیرون از حق،

سازگار با وسیله بد  -مىشود ،خود ،دروغ و مجازى است که عقل

سنجیده مىشود .اما از آنجا که ،عمل به «مصلحتى» که حكم زور است،

قدرتمدار بخاطر فریب مىسازد .براى مثال ،فرزندى از پدر و مادر پول

تخریب واقعیتها است ،به جاى آنكه مسئله را حل کند ،مسئله بر مسئله

مىخواهد تا کتاب بخرد (هدف مقبول) .اما کتاب هدف واقعى او نیست.

مىافزاید .از خاصههاى بیان قدرت ،یكى اینست که چون با جانشین حق

هدف واقعى انجام کارى یا بدست آوردن چیزى است که نمىتواند بخاطر

کردن مصلحت ،مسئله مىسازد و از آنجا که مسئله بر مسئله مىافزاید،

آن از پدر و مادر پول بگیرد .در این مثال ،کتاب خریدن مجاز و بقصد

آینده را که وعده مىدهد ،هرچه طالئىتر جلوه گر مىکند و آن را پاداش

پوشاندن هدف واقعى ساخته شدهاست.

گرفتار سرطان مسئلهها کردن زندگیهاى فردى و جمعى اعضاى جامعه،

ب  -هدف را نیز ،بدون مراجعه به اصل راهنما ،نمىتوان تصور کرد.

مىباوراند .بدیهى است این مردم نیستند که تجربه را روش مىکنند تا به

براى مثال ،وقتى اصل راهنما ثنویت تك محورى است ،مدار عقل بسته

هدف برسند .آنها فعلپذیر هستند و این قدرت است که وعده مىدهد

است و ،در این مدار ،وسیله و روش یكى و آنهم زور است .بنابراین هدف

«مشكلهائى را که خود ،امروز ،ایجاد مىکند ،فردا ،حل کند» .پرسیدنى

واقعى ،همواره هدفى مىشود که به زور بتوان به آن رسید .براى مثال ،در

است که با وجود مكرر شدن دورههاى تخریب و جانشین تحقق وعدهها

خانهاى که یك محور (پدر) فعال مایشاء است و بقیه فرمان بردار،

شدن ،مسئله سازیها و مجموعهاى بغرنج پدید آمدن از مسئلهها ،چرا

هدفهایى به عقل پدر مىرسند که با این ثنویت سازگار باشند .هدفهاى

انسانها ،هنوز که هنوز است ،فریب قدرتمدارها را مىخورند؟ پاسخ

ناسازگار با این اصل را نمىتواند تصور نیز بكند .حال اگر زور را بعنوان

اینست که تا وقتى عقل قدرتمداراست ،بیان راهنما بیان قدرت است .بنا

وسیله انتخاب کند ،معنایش اینست که هدف سازگار با اصل راهنما

بر این ،آدمیان ،در زندگى فردى و جمعى ،خویشتن را با «وعدههاى سر

(ثنویت تك محورى) و وسیله (زور) را انتخاب کردهاست .اما ثنویت تك

خرمن» ،فریب مىدهند .از این روست که پرسیدن از بیان آزادى و یافتن

محورى یك زندان مجازى بیش نیست که با مدار کردن قدرت ،عقل خود

آن و عمل دائمى به آن و تكرار ابالغ آن به همگان ،روشى است که

را ،در آن ،زندانى کردهاست .و

مىتواند به عقلها امكان دهد آزادى را بیاد آورند و خود را از بند قدرت

ج  -دوگانه دیدن هدف و وسیله ،بیانگر مدار بودن قدرت و زندانى

رها کنند و زندگى انسانها را عمل به حقوق و بنا بر این ،رشد در آزادى

ثنویت بودن عقل است .این مجاز از مجاز دیگر ،که وسیله است ،جدا

بگردانند.

نیست .توضیح اینكه:

 -5/5مجاز پنجم ،اصالتى است که عقل قدرتمدار به قدرت مىدهد.

 -8دوگانه گمان بردن هدف و وسیله گویاى نیاز عقل به توجیه بكار

توضیح اینكه قدرت را نه تنها «هست بالذات» گمان مىبرد ،بلكه خدایش

بردن زور در شكلى از اشكال آنست .براى مثال ،روش عالم شدن،

تصور مىکند .هیچ عقل قدرتمدارى نمىتوان یافت که از خود بپرسد:

تحصیل علم است .حال اگر عقلى هدف و وسیله را دوگانه کند ،کار او

قدرت چیست و چگونه بوجود مىآید؟ از بود و نبود خدا مىپرسد ،از

بیانگر آنست که روشى غیر از علم را مىخواهد جانشین کند .براى مثال،

پیدایش هستى آفریده مىپرسد ،از ازل و ابد مىپرسد ،از مرگ و بعد از

تقلب را جانشین مىکند و توجیه مىکند که فعالً تصدیق را باید بدست

مرگ مىپرسد ،اما از سهم هاى واقعیت و مجاز در پیدایش قدرت

آورم و عقب نیفتم .بعد ،سر فرصت ،علم خواهم آموخت!

نمىپرسد .قدرت وجودى است که در اصالت و خداییش تردید نمىکند.

 -2دوگانه دیدن هدف و وسیله هم گویاى زور را وسیله گرداندن و

حتى به این صرافت نیز نمىافتد که اگر مدار بستهاى را باز کند که در آن

هم بیانگر واقعیت دومى است و آن اینكه وسیله (زور) با هدف سازگارى

زندانى است ،نه تنها تصورهایش را درباره قدرت مجاز مىیابد ،بلكه آگاه

ندارد (تقلب با عالم شدن سازگارى ندارد) و  - 8زور وقتى با هدف

مىشود که قدرت ،فرآورده رابطه مسلط  -زیر سلطه ،در مدار بسته است

سازگار نیست ،مجاز است و بكار برنده را به هدفى راه مىبرد که بسا ضد

و بدون مجاز ،نه مدارش بسته مىشود و نه قدرت در وجود مىآید تا که

هدفى است که زور از آن توجیه مىگیرد .و د  -زور ،بمثابه روش و

خدایى کند.

وسیله ،خود آمیختهاى از واقعیت (نیرو) و مجاز است .چرا که نیاز به

بدین قرار تبعیض بسا مطلقى که عقل قدرتمدار بسود قدرت قائل

رابطهاى دارد که عقل قدرتمدار آن را تصور مىکند و ،بدان ،به نیرو جهت

مىشود ،تا آنجا که خود را آلت آن مىگرداند ،ناگزیرش مىکند که در

ویرانگر مىدهد .و مدار بستهاى که عقل با رابطه تصورى بوجود مىآورد،

اندیشه راهنما ،اگر «خدا محور» است ،میان خدا و قدرت و اگر «انسان

مدار مجازها و جانشین واقعیت و حق شدن آنهاست:

محور» است ،میان انسان و قدرت و اگر «طبقه محور» است ،میان طبقه و

 - 5/9هر بار که عقل زور را بمثابه روش تجویز مىکند و تجویز را به

قدرت و اگر «نژاد محور» است ،میان نژاد و قدرت ،اینهمانى قائل شود .تا

استناد هدفى مىکند که با زور سازگار نیست ،ناگزیر مىشود زمان و

آنجا که بود و نبود هر یك از محورها به یكسانى جستن آنها با قدرت

مكان واقعى را با زمان و مكان مجازى جانشین کند .دانش آموزى که
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واقعیت را به مجاز برگرداندن و محور کردن ،از آن رو بعمل مىآید که
عقل قدرتمدار خشونت را روش عمومى بگرداند .وگرنه ،ممكن نبود و
ممكن نیست که نظرى  ،حاکم خود کامهاى بر عقل بگردد و عقل اوامر او
را بى چون و چرا به اجرا بگذارد .براى مثال ،اسطوره جدید که نسبى
گرایى است  -غیر از اینكه دنباله حكم «فرهنگ غرب جهان شمول است
و باید جهانیان را به این فرهنگ درآورد» و گویاى «استثنائى بودن»
غربیان است }88{،وقتى مطلق مىشود ،فرد را زندانى مجازى مىگرداند
که نسبى گرایى مطلق بمثابه محور است .بدیهى است جریان اندیشهها
قطع مىشود .بیشتر از این ،آدمى «حق نسبى» خود اندیشیده را حق
مطلق (نقض ادعاى حق نسبى است) مىانگارد و در آن مىماند .و چون
رشد نمىکند ،ویرانگر مىشود.
و اگر خواننده بپرسد ،فرق این مجاز با دو مجاز دیگر ،یكى اصل
راهنما و دیگرى بیان راهنما ،چیست؟ پاسخ مىگویم :حقوق ذاتى حیات
انسانند و غفلت از این حقوق ،به پردهاى ممكن مىشود که اصل و اندیشه
راهنماى ناسازگار با حقوق هستند .بدین غفلت است که حقوق  ،جدا و
بیگانه از انسان ،تصور پذیر و بلكه این جدائى علم قطعى گمان مىرود و،
به ترتیبى که توضیح دادم ،عقل گمان مىبرد با تحصیل قدرت ،مىتواند
حقوق را نیز از آن خویش بگرداند! راست بخواهى قدرت (= زور) است که
خود را ،در خدا ،انسان« ،حق نسبى است» ،پنهان میكند و:
 -5/7مجازى که ضرورت انطباق عینیت با ذهنیت است :در همین
کار ،به این امر واقع پرداختهام که استبدادهاى فراگیر ،قالب ذهنى را حق
مطلق  -بى باور به آن یا با باور به آن  -مىانگارند و براى آنكه انسانها را
به قالب بزنند ،زور را واجب مىشمارند .استبدادهاى فراگیر قرن بیستم
مسیحى،همه ،از این نوع بودند .اما اگر این استبدادها مستقر شدند،
بخاطر آن بود که ،بنا بر طرز فكر انسانها ،اصل اطاعت عینیت از ذهنیت
پذیرش همگانى یافته است .چنانكه دین باوران ،دین را حق مطلق باور
دارند و برآنند که عیب از مسلمانى ما است و یا باورمندان به «مارکسیسم
 لنینیسم» ،آن مرام را علم کامل مىپنداشتند و از جهتى دیگر به«پایان علم» 8معتقد بودند .بنابراین ،این جامعهها بودند که مىباید به
«نظام علمى» در مىآمدند.
بهررو ،در اینجا ،مىخواهم مجازى را نشان بدهم که عقل قدرتمدار
مىسازد و جانشین مىکند :غیر از دوگانگى ذهنیت و عینیت ،رابطه بر
قرار کردن میان این دو ،به ترتیبى که یكى با دیگرى انطباق بجوید،
مجازى از مجازها و از ویرانگرترین آنها است .براى اینكه تصور روشنى از
ویرانگرى این مجاز پیدا کنیم ،پزشكى را مثال مىآورم که تشخیص و
درمان خود را حق مطلق تصور کند و بر این باشد که بیمار بى چون و چرا،
مىباید دستور او را اجرا کند .به بدتر شدن حال بیمار بر اثر درمان نابجا
هم اعتناء نكند و بیمار را ناگزیر کند درمان او را همچنان بكار برد.
مىتوانیم تصور کنیم قربانیان انطباق بیمار با تشخیص نادرست و درمان
نابجا ،چه اندازه فراوان خواهند شد .ویرانگریها و مرگآوریهاى
استبدادهایى که قائل به حق مطلق بودن برداشتهاى خود از هستى و
دین و مرام و انسان بودهاند و وجوب انطباق جامعهها و فرد فرد اعضاى
آنها ،با مرام قدرت فرموده را ،در آلمان ،ایتالیا ،روسیه ،ایران ،ترکیه ،چین
و ...دیدهایم .پرسشى که پیش مىآید ،اینست :چرا با وجود اینكه حقوق
انسان و آزادى حق و ذاتى انسانها هستند ،انگشت شمارند انسانهایى که
زندگى آنها رعایت حقوق باشد؟ وجود انسانهائى که بر حقوق خویش
عارفند و به آنها عمل مىکنند ،گویاى این واقعیت است که ،همواره ،رابطه
رابطه انسانها با ذهنیت مستبدها که حق مطلق مىباورانند نیست .اما از

تقلب را روش مىکند ،تنها زمان تحصیل و مكان آن (مدرسه) را با زمان
سرگرمى در مكانى دیگر جانشین نمىکند بلكه زمان (آینده) و مكان
اجتماعى (نقش خویش در آیندهاى که محل اجتماعى زیست او است)
خود را نیز با زمان و مكان سرگرمى جانشین مىکند .اما کار عقل
قدرتمدار هنوز وخامت بارتر است .او زمان و مكان قدرت (= زور) خواسته
را جانشین مىکند و بدین کار ،هم آدمى را به پیش خور کردن معتاد
مىکند و هم آینده او را از پیش متعین مىگرداند .فراوان مورد از موارد
زندگى روزمره ،گویاى جانشینى زمان و مكان قدرتمدارى به جاى زمان و
مكان واقعى هستند:
* گذشته رفته و آینده نیز نیامده و ،بنابراین ،دم را خوش باش و
«هم اکنون و همین جا» را جانشین جریان زمان اجتماعى بلند مدت
گرداندن ،کارى است که عقل آزاد نمىکند و عقل قدرتمدار جز این
نمىکند .چنانكه دانشآموز ،تنها وقتى سرگرمى را جانشین آموختن
دانش مىکند ،که «هم اکنون و همین جا» را زمان و مكان عمل خویش
گردانده باشد.
* در جهان ما ،زمامدارها مىدانند که مدار بسته تولید و مصرف
انبوه محیط زیست را آلوده مىکند و ،افزون بر آن ،مدار بسته تولید و
مصرف انبوه ،پیش خور کردن منابع متعلق به آیندگان و از پیش زندگانى
آیندگان را متعین کردن است .با وجود این« ،راضى نگاهداشتن» مردم را،
ولو به قیمت ایجاد مسئلهها براى آیندگان ،روش مىکنند.
* جنگهایى که قدرتمدارها به راه مىاندازند ،زمان و مكان
قدرتمدارى را جانشین زمان و مكان انسانها ،بسا نسل بعد از نسل
مىکنند .در این زمان ،جنگها در افغانستان ،جنگ ایران و عراق ،جنگ
خلیج فارس ،جنگ در یوگسالوى سابق ،جنگ آمریكا با «تروریسم»،
جنگ هایى هستند که قدرتمدارى ایجابشان کردهاست و انسانها بهاى
آنها را پرداختهاند و مىپردازند .افزون بر آن ،زمان و مكان هر جنگ ،دو
مجازى هستند که قدرت جانشین زمان و مكان جامعه در فعالیت حیاتى
خود مىکند .در حقیقت ،زمان و مكان مرگ یعنى «هم اکنون ،همین جا»
جانشین جریان زمان و مكان جامعه مستقل و آزاد (نسلها و محیط شان)
مىشود .این زمان و مكان مجاز است چرا که قدرتمدار ،بخاطر برآوردن
نیاز قدرت به ادامه حیات و بزرگ شدن ،آن دو را «مىسنجد» و جانشین
زمان و مكان فعالیت حیاتى در جریان رشد مىکند .بنابر قاعده ،توقع
قدرت را نیز برنمىآورد .نه هیتلر «فضاى حیاتى» را بدست آورد و نه
قدرتى را جاودانى کرد که خود آلت آن شد .جنگ افروزان پیش و پس از
او نیز نه به هدف رسیدند و نه قدرت را جاودان کردند.
 -5/8مجازى که یك نظر را مدار کردن است و جانشین حق
مىشود :از راه فایده تكرار ،یادآور مىشوم که مدار بسته ،مدارى است با
دو محور که یكى فعال و مسلط و دیگرى فعل پذیر است .این ثنویت را
ثنویت تك محورى مىگویند بخاطر آنكه یكى از دو محور نقش فعال و
مسلط را بازى مىکند .این محور فعال ،زمانى خدا (خدا محورى) و وقتى
انسان (انسان محورى) و گاهى علم (علم محورى) و حقوق (حقوق
محورى) است .در قرنى که به پایان رفت ،نژاد و ملت و قوم و طبقه و ...نیز
محور شدند .در غرب ،افزون بر دو قرن ،بطور مدام انسان و عقل و حقوق
و رشد محور بودهاند و امروز «حق نسبى» است!
اما نظر اگر نظر بماند و دائم در نقد شدن باشد ،محور نمىشود و
بدان عقل زندانى مداربسته نمىشود .با مدار شدن ،خدا ،انسان و ...و حق،
جاى به مجازى مىسپارند که عقل محور مىکند .مجازى که بدینسان
جانشین مىشود ،ویرانگرترین مجازها است .از راه خطا ،دین و مرام را
عامل جنگها و کشتارها و ویرانگریها خواندهاند .در حقیقت ،حق یا

8ـ جونهرگان براینست که عصر علم به پایان رسیدهاست .دوکشف بزرگ ،نسبیت
و فیزیك کوانتیك ،انجام گرفتهاند و دو پایه قطعى فیزیك معاصر هستند}84{ :
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خرافه نزدیكتر مىگردد .استالینیسم در پایان خود ،بعثیسم سه دهه
بعد از استقرار رژیمها در سوریه و عراق« ،اسالم ناب محمدى» در پایان
حیات خمینى و بیانهاى راهنماى گروههاى سیاسى ایران و ...شاهدهاى
فراوان بر صحت این قاعدهاند.
عقل قدرتمدار مصلحت بیرون از حق را با جعل این مجاز مىسازد:
از راه ضرورت و تنها این بار ،از حق بیرون مىروم .این کار را ،دیگر هرگز،
تكرار نخواهم کرد .آنها که از حق بیرون مىروند و به جاى بازگشت به
حق ،بیراهه انحطاط و ویرانگرى را «تا آخر» مىروند ،بسا در آغاز
نمىدانند که در بیراهه ،به پیش خواهند رفت .اگر هم بدانند دیگران
همین کار را کردند و به حق بازنگشتند ،خود را استثناء مىدانند .عقل
قدرتمدار با غفلت از علت بیرون رفتن از حق ،خود را به مجاز «تنها و این
یك بار» از حق بیرون مىروم ،قانع مىکند .حال آنكه ،قدرتى که او را
ناگزیر مىکند از حق بیرون برود ،گرفتار جبر است .زیرا اگر بزرگ نشود،
منحل مىگردد .لذا ،عقل را ناگزیر مىکند ،مصلحتهاى دیگر بیندیشد و
جانشین کند .به سخن دیگر ،بیراهه را «تا آخر» برود.
 -5/88این مجاز که «تنها احمقها تغییر نمىکنند» و یا «در شأن
روشنفكر نیست که به فكرى پایبند بماند» و یا  :...به ترتیبى که توضیح
دادم ،انسانى که مصلحتى را مىسازد و بدان جنایتى را مرتكب مىشود تا
به هدف نیكى دست یابد ،نمىداند که بعد از ارتكاب جنایت ،دیگر آدم
پیش از جنایت نیست .و نیز دیدیم ،که نخستین مصلحت سنجى براى
بیرون رفتن از حق« ،مصلحت» سنجىهاى دیگر را در پى مىآورد.
نتیجه ،فكرهاى غلط و رایج از نوع «تنها احمقها تغییر نمىکنند» و یا
«در شأن روشنفكر نیست که به فكرى پایبند بماند» و ...هستند .این
«فكر»ها توجیهگر جانشین کردن «مصلحتى» با مصحلتى و پدید آوردن
سلسله «مصلحت» هاست .در حقیقت ،عقل قدرتمدار پس از اعتیاد به
«تغییر»هاى روز به روز ،اینگونه توجیهها را مىسازد.
اما چرا «فكر» «تنها احمقها تغییر نمىکنند» غلط است .زیرا الف-
در مدار باز ،عقل جریان رشد را به پیش مىرود و فرآوردهاش به دانش
نزدیك مىشود و همواره ترجمان حقوق و آزادى است .در جریان رشد،
هر فرآورده عقل ،بطور مداوم ،اصالح مىپذیرد .و ب  -با رها کردن قدرت
بمثابه محور و با باز کردن مدار عقل ،ماده چرکین زور ،از فرآورده عقل
زدوده مىشود و این تغییر نیك است و ج  -پیش مىآید که عقل از
آزادى غافل مىشود و مدار باز به مدار بسته بدل مىشود و در نتیجه،
فرآورده عقل ،دیگر بیانگر آزادى نمىشود بلكه ترجمان قدرت (= زور)
مىگردد .این تغییر نامطلوب است .و نیز« ،در شأن روشنفكر نیست که
رشد نكند» ،صحیح است .اما اگر بیان ،بیان آزادى باشد ،شأن روشنفكر
در اینست که به این بیان وفا کند .و اگر بیان راهنماى کسى ،بیان قدرت
است ،عقل او آزاد و روشن نیست .او نه روشنفكر که پایبند قدرت و در
تاریكى است.
اما مجازى که عقل قدرتمدار ،با بستن مدار فعالیت خود ،جانشین
مىکند ،فضائى ذهنى است که جاى فضاى واقعى را مىگیرد .بتدریج که
مدار عقل بستهتر مىشود ،رابطه عقل با دنیاى واقعى کمتر و کمتر
مىشود .بدین قرار ،جریان فعالیت هر عقل یكى از سه جریان است :گذار
از دنیاى واقعى به دنیاى مجازى یا گذار از دنیاى مجازى به دنیاى واقعى و
یا رشد در آزادى و در بطن دنیاى واقعى .در گذار از دنیاى واقعى به دنیاى
مجازى ،دیگر ،بنا بر آن نیست که واقعیت به قالب ذهنیت درآید ،بلكه بنا
بر جانشین دنیاى واقعى کردن دنیاى مجازى است .عقلى که دنیاى
خویش را دنیاى مجازى مىکند ،هر واقعیت را که با دنیاى مجازى نخواند،
نفى و حذف مىکند .آن واقعیت یا نیست و یا دشمن و ضد است .از این
زاویه که در کارهاى عقلهاى قدرتمدار بنگرى مىبینى ،اندیشههاى
فلسفى ،سیاسى ،دینى ...،را ،بر محور شكلى از اشكال قدرت ،ساختهاند.

نزدیكتر که بنگریم مىبینیم ،در مورد اکثریت بزرگ نیز ،رابطه ،همواره،
رابطه انسان با حقوق خویش است .جز اینكه نوع رابطه با حق است که
انسان آزاد و انسان زورمدار را مىسازد و اولى را از دومى مىشناساند.
آیا اصل اندیشیدن و عمل کردن به حق ناممكن است و چون انسان آن
را ،با بكار بردن زور ،ممكن تصور مىکند ،زور مجاز و بكار بردن آن را
موجه مىانگارد؟
پاسخ را ،در مثالى ،مىدهم :در صورتى که پزشك بیمارى را عارضه
تلقى کند و تشخیص و درمان خویش را نسبى بگرداند و روش تجربى در
پیش بگیرد و متناسب با تحول بیمارى ،در درمان تجدید نظر کند ،رابطه
جدیدى میان ذهنیت یا تشخیص و تجویز درمان او و بیمار برقرار و زور
بى محل مىشود .پزشك از تعصب آزاد و تشخیص بیمارى به علم نزدیك
مىشود .بیمار درمان مىگردد .رابطه انسان با آزادى و حقوق خویش نیز
چنین است :براى اینكه آدمى از حقوق خویش غافل نشود ،اصل راهنما و
اندیشه بیانگر اصل راهنما و هدف و روش و تعریف روشنى از حق و
حقوق بابسته است .پس اگر دین یا مرامى بیان آزادى شفافى باشد ،هر
انسانى با بكاربردن آن ،زندگى در آزادى و حقوق را باز مىیابد .نه انطباق
عینیت با ذهنیت در کار است ،نه محلى براى تعصب وجود دارد و نه
قدرت (= زور) پدید مىآید و نه بیان آزادى در بیان قدرت از خود بیگانه
مىشود .در حقیقت ،اگر بیان آزادى را مجموعهاى از اصل راهنما و
اندیشه راهنما و روش و هدف بدانیم که ،با بكاربردنش ،انسان همواره بر
استعدادها و حقوق خویش عارف و عامل مىماند ،پس هر گاه ،او بیانى را
بكار برد که موجب غفلت از آزادى و حقوقش بگردد ،در جا ،باید دریابد
که روش بكار رفته ،از بیان آزادى نیست ،از بیان قدرت است:
 -5/81خروج از حق یك استثناء نیست :قدرتمدارها تا مىتوانند
معناى حق را مقلوب و نسبت به «حق مطلق» با معناى مقلوب ،تعصب
پدید مىآورند .تا مىتوانند این تعصب را با باورهاى خرافى که
فرآوردههاى عقل در مدار بسته است ،تقویت مىکنند .اما قدرت طبعى
گردان دارد .آنچه را امروز حق و واجب مىکند ،فردا ،با مصلحتى جانشین
مىکند .این مصلحت را هم با مصلحتى دیگر جانشین مىکند و...
اگر جریان از خود بیگانه شدن هر بیان را پى بگیریم ،مىبینیم از
رهگذر «مصلحت»ها که نخست جانشین حقها و سپس جاى گزین
یكدیگر شدهاند ،بیان از خود بیگانه شده است .اسالم ،بمثابه بیان آزادى،
اینسان در فراوان اشكال بیان قدرت از خودبیگانه شدهاست .بر فرض که
مارکسیسم را بیان آزادى بشماریم ،نیز ،اینسان در استالینیسم از خود
بیگانه شد .و...
بیان آزادى ،که بیان راهنماى انقالب ایران است ،در بیان قدرت از
خود بیگانه شدهاست .این بیان از رهگذر «مصلحت»ها از خود بیگانه
شدهاست که بشكل «حكم»هاى حكومتى و آراء «مجمع تشخیص
مصلحت» ،صادر و به اجرا درآمده و جانشین اصول و فروع و روش و
هدف آن بیان شدهاند و مىشوند .و اینك «اسالم فیضیه» است که دارد
در بیان استبداد فراگیر از خود بیگانه مىشود.
اما نباید پنداشت که تنها بنیادهاى اجتماعى قدرت مدار این یا آن
بیان را از خود بیگانه مىکنند .هر عقل قدرتمدارى چنین مىکند .در
حقیقت ،عقل در مدار بستهاى که بر محور قدرت بوجود مىآورد و در آن
زندانى مىشود ،در اندیشه راهنماى خود ،دگردیسى بوجود مىآورد و
این کار را با مصلحتهائى انجام مىدهد که نوبت به نوبت مىسازد و
جانشین مىکند.
راست بخواهى ،دو راه رشد و بیراهه انحطاط و ویرانگرى ،از جمله،
در بیان راهنما ،به روشنى ،قابل دیدنند :در جریان رشد ،بیان راهنما بیان
آزادى و شفاف و شفافتر مىشود .در جریان انحطاط و ویرانگرى ،بیان
قدرت ،زمان به زمان ،مبهمتر ،از واقعیت بریدهتر ،از علم دورتر و به
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دنیاى مجازى با دنیاى واقعى ،رابطهاى جز خشونت بر جا نمىگذارد .تا
وقتى خشونت روش منحصر یا دست کم اصلى نگردد ،هیچ بیان قدرتى
ساخته نمىشود و البته بیان آزادى را نمىتوان در بیان قدرت از خود
بیگانه کرد .هرچند مارکس گفته است «قهر زائوى تاریخ است»{ }88اما
تنها سازمانهاى مارکسیستى نبودند که قهر را «تنها روش مبارزه»
کردند .نقش اولى که قهر در دینها و مرامها و جامعهها پیدا کرده ،زمینه
ساز نظریه «برخورد تمدنها» گشته است}87{.
 - 5/82رهبر مجازى و رهبر واقعى جاى خود را با یكدیگر عوض
مىکنند :اگر بپرسى قدرت انسان را رهبرى مىکند یا انسان قدرت را؟
بسیارند که پاسخ مىدهند :انسان قدرت را بكار مىبرد .و این مجاز
پرفریبترین مجازها است .عقل قدرتمدار ،در پى این فریب دست بكار
مىشود که محور خود او ،عقل ،است و وسیله قدرت است و او توانایى
ایجاد و بكار بردن قدرت بزرگ و بسا نامحدود را دارد .تكرار کنم که
چنین عقلى غافل است .از این واقعیت غافل است که قدرت مىباید بر
خود بیفزاید و بزرگ شود ،اگر نه ،منحل مىشود .قدرت مىباید متمرکز
شود ،اگر نه ،پدید نمىآید چه رسد به بزرگ شدن .قدرت ،به ضرورت،
فراگیر است ،اگر نتواند مقاومتها را از میان بردارد ،روى به انحالل
مىنهد .عقل قدرتمدار این سه خاصه قدرت را خاصههاى خود مىانگارد
و گمان مىبرد مىتواند قدرت متمرکز و بزرگ و فراگیر پدید آورد .با آنكه
تا این زمان ،هیچ عقلى نتوانستهاست جریان متمرکز و بزرگ و فراگیر
شدن قدرت را همیشگى بگرداند و با آنكه «تجربه گران» فراوان شكست
خوردهاند ،قدرت مدارها ،همچنان« ،تجربه» را تكرار مىکنند .عقل
قدرتمدار نمىداند که جریان متمرکز و بزرگ و فراگیر شدن قدرت،
جریان مرگ قدرت نیز هست .گاه مىشود که مىداند اما گمان مىکند او
قانع است و قدرت را ،در حد قابل مهار ،مىخواهد و در این حد نگاه
مىدارد .غافل از اینكه قدرت در هیچ حدى نمىماند .اگر نتواند متمرکز و
بزرگ و فراگیر شود ،گرفتار جبر انحالل مىشود .اما چرا جریان متمرکز و
بزرگ و فراگیر شدن قدرت دائمى نمىشود و به نقطه خود تخریبى
مىرسد؟ زیرا الف  -کس یا گروهى که کانون تمرکز و بزرگ و فراگیر
شدن قدرت مىشود یا مىشوند ،طاقتى محدود دارد یا دارند .در حقیقت،
انسان مجموعهاى از استعدادها و حقوق است .کار عقل سازمان دادن
فعالیت این مجموعه در آزادى و در جریان رشد است .پس ،مدار کردن
قدرت ،خود تخریبى است و ضریب این خود تخریبى بسیار بزرگتر از
ضریب متمرکز و بزرگ و فراگیر شدن قدرت است و هنوز قدرت فراگیر
نشده ،فرد یا گروهى را که آلت شدهاند ،از پا در مىآورد .ب  -در جریان
متمرکز و بزرگ و فراگیر شدن قدرت ،ضریب دیگر تخریبى ،نیز ،از
ضریب متمرکز و بزرگ و فراگیر شدن قدرت بزرگتر است .در نتیجه،
شتاب هر دو تخریب ،از شتاب متمرکز و بزرگ و فراگیر شدن قدرت،
بیشتر است .از اینرو ،اگر انسانها به مقاومت برنخیزند ،جامعه آنها از پا
درمىآید و جریان تمرکز و بزرگ و فراگیر شدن قدرت هم متوقف
مىشود .و اگر هم به مقاومت برخیزند ،باز جریان متوقف مىشود .چرا
ضریب و شتاب تخریب انسان بزرگتر است ،به این دلیل آشكار که
قدرت فرآورده تخریب است ،تخریب انسان و طبیعت ،در استعدادها و
نیروهاى محرکه شان .در جریان تخریب ،بخشى از این نیروهاى محرکه
تلف مىشود .در نتیجه مقدارى که متمرکز مىشود ،همواره کمتر از میزان
تخریب است.
نیاز به مشروعیت از سویى و نیاز به جانشین بیان آزادى کردن بیان
قدرت از سوى دیگر ،عقل قدرتمدار را ناگزیر مىکند به جانشین حق
کردن ،مصلحت اکتفا نكند .بخصوص که قدرت از راه تخریب پدید مىآید
و آدمى ،در برابر ویران شدن ،مقاومت مىکند .براى خنثى کردن مقاومت،
کافى نیست که مصلحت را جایگزین حق کند .نیاز به تغییر دادن معناى

واقعیتهاى ناسازگار با آن اندیشه ها را یا نیست انگاشته شدهاند و یا
ضدهائى که محكوم به نیست شدن هستند .از این روست که مأموریت
اول قدرت «= زور) همسان کردن هستى با دنیاى ذهنى مىشود .براى
مثال ،مستبدها کشورهاى تحت استبداد خود را بهشت روى زمین
مىشمارند .هرکس در بهشت آزادى بودن کشور استبداد زده تردید کند،
دشمن است و باید حذف شود .در این مرحله ،ترسى که عقل قدرتمدار از
واقعیت دارد ،نزدیك به مطلق است.
تبعیض مطلقى که به سود دنیاى مجازى روا مىرود ،قلمرو فعالیت
عقل را محدود و رابطهاش را ،با عقل هایى قطع مىکند که مىتوانند او را
به دنیاى واقعیت بخوانند .امروز ،اگر از خطر کثرتگرایى در از میان بردن
وجدان جمعى و بنابراین ،زایل کردن هویت جمعى 8گفتگو مىشود ،هم
بخاطر ترس از جریان آزاد اندیشههاو رها کردن عقلها از مدارهاى بسته
و هم براى بردن به و نگاه داشتن انسانها در دنیاى مجازى است .کثرت
آراء ،وقتى بنا بر «نسبى گرائى نسبى» است و زمانى که جریان آزاد
اندیشهها بر قرار است ،بنا بر قاعده ،سبب مىشود بیان آزادى که بهترین
بیانها است ،بیان راهنماى جامعه بگردد .پس ،در هر جامعهاى که بهترین
«قول» اندیشه راهنمایش نمىشود ،بخاطر آنست که اندیشهها آزادانه در
جریان نیستند .در چنین جامعهاى ،اهتمام در مبارزه با سانسورها ،آزاد و
سالم سازى محیط فعالیت عقلها و رشد بایسته است.
ساختههاى عقلهاى زندانى در دنیاهاى مجازى« ،ایسم»هاى قرن
بیستم شدند .این ایسم ها دنیاهاى مجازى را نوید مىدادند که در آینده
مىباید واقعیت پیدا مىکردند .جهانى بر دو محور سلطه گر  -زیر سلطه،
مادرشهر  -مستعمره ،مرکز  -اقمار و ...از جمله بر این و آن دنیاى مجازى
«در حال عینیت یافتن» بنا شدند .جهان نظامى را پیدا کرد که ،در آن ،دو
ابرقدرت ،براى کشورهاى زیر سلطه «حاکمیت محدود» قائل شدند و،
بنام مسئولیت جهانى و برداشتن موانع از سر راه «جهان آرمانى» ،بكار
بردن خشونت را ضرور دانستند و انواع جنگها را پدید آوردند .در
حقیقت ،از جنگ دوم بدین سو ،همواره ،بیشتر از  41کانون جنگ{}86
وجود داشتهاند و با از میان رفتن امپراطورى روسیه ،جنگهاى دیگرى بر
2
جنگهاى موجود افزوده شدهاند .و اینك «استراتژى جدید آمریكا»،
جنگ را روش اصلى در سیاست خارجى کردهاست.
عقلهایى که مانعها را واقعیتهاى ناسازگار با دنیاى مجازى خویش
مىشمردند و مىشمارند ،جز فرآوردههاى ویرانگر ،توجیه خشونت،
تقدیس خشونت و انواع کینهها و تعصب ها ،تولید نكردهاند .در حقیقت،
از دو «ایسمى» که اقتصاد وفور{ }89را وعده مىدادند ،یكى در فقر و به
فقر از پا درآمد و دیگرى تولید فرآوردهها و خدمات مخربش ،از
فرآوردهها و خدمات سازنده ،بسیار بیشتر گشت .سرمایههاى عظیمى از
تولید بیرون مىروند و به قدرت (= زور) ویرانگر بدل مىشوند .آلودگى
محیط زیست حیات را تهدید مىکند .آینده از پیش متعین مىشود و
منابعى که به نسلهاى آینده تعلق دارند ،پیشخور مىشوند .نه تنها ندرت
را در آینده بیشتر مىکنند بلكه انسان امروز را گرفتار ندرت روزافزون
مىکنند .چرا چنین مىشود؟ زیرا قدرت ،مقاومتهاى انسان را ،نخست با
دنیاى مجازى یا «آرمان شهر» ،که گویا در آینده ،واقعیت خواهد یافت و
سپس ،با ترتیب دادن دنیاى مجازى ،خنثى مىکند .بسا در آنها ،ترس از
دنیاى واقعى را القاء میكند .عقلى که ،بر محور قدرت ،کار میكند ،میان
8ـ در باب بحران هویت فراوان کتابها نوشته شدهاند .تازهترین کتابى که درباره
هویت و بحران آن در دوران «جهانىكردن» بدان مراجعه کردهام ،جلد دو مازاثرى
سه جلدى است}85{ :
2ـ نیویورك تایمز مورخ  21سپتامبر  ،2112متن کامل استراتژى آقاى بوش و
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استعداد رهبرى او نیروهاى محرکه را در زور از خود بیگانه نمىکند و در
متمرکز و بزرگ کردن و فراگیر کردن قدرت ،بكار نمىاندازد .از این رو
است که تمامى رهبرىهاى قدرتمدار ،بیانگر مجموعهاى از تبعیضها
مىشوند :شاخص عقل آزاد از عقل قدرتمدار ،رهبرى آزاد از تبعیضها
است .بر مدار قدرت ،اقلیتى استعداد رهبرى دارند و اکثریت بزرگ فاقد
آنند و...

حق پیدا مىکند .از این روست که عقل قدرت مدار کلمه را نگاه مىدارد و
معنى آن را تغییرمی دهد  .این مجازها و مجازهاى پیشین بیان قدرت را
راهنماى عقل پایبند قدرت مىگرداند .با وجود این ،دائمى کردن تمرکز و
بزرگ و فراگیر کردن قدرت ،ممكن نیست .چرا که اگر هم فراخواندن به
حق ،هیچ بعمل نیاید ،قدرت ،خود ،لباس دروغ را مىدرد .یادآور مىشوم
دروغ پوشاندن حق بیشتر نیست .به سخن دیگر ،اگر حقى نبود ،دروغ
نیز ساخته شدنى نبود .و از آنجا که قدرت طبعى گردان دارد ،در تماس
جبرى که با واقعیتها دارد ،نیاز به تجدید پوشش حق با مجازهاى دیگر
پیدا مىکند .لذا ،خود عامل کشف پوششهاى پیشین مىشود .اگر هم
قدرت در جریان تمرکز و انباشت ،خود عامل کشف دروغهاى پیشین
نشود ،برخورد مجازهایى که ،در پیدایش و تمرکز و انباشت قدرت بكار
مىروند ،با واقعیتها ،موجب مىشود که چون حباب بترکند و از میان
بروند .بدین خاطر است که «اسرار» افتضاحها (براى مثال ایران گیت) و
جنگها (براى مثال جنگ  8ساله) درپرده نماندند و نمىتوانستند بمانند.
قاعده «حق مىآید و باطل مىرود» 8از این نظر نیز معتبر است .از این رو
است که عقل قدرتمدار یك کارش پوشش سازى است تا هر پوششى را
که مىدرد ،با پوشش و بسا پوششهاى جدید ،جایگزین کند .به قول عقل
قدرتمدارى که عقل چرچیل بود« ،حقیقت بیش از آن عزیز است که با
دروغهاى بسیار محافظت نشود» (لوموند دیپلماتیك ،فوریه  ،2118مقاله
اریك رولو« ،تبلیغات و شكستهایش»)
مجازهایى که در پیدایش و تمرکز و فراگیر شدن قدرت بكار
مىروند ،مجموعهاى را تشكیل مىدهند که بدان ،عقل قدرت مدار خود
را مىفریبد .با برقرار کردن تبعیض بسود این مجازها و پوشش یكدیگر
کردن این محازها ،خود را مىفریبد .بسیارند عقلهایى که مدعى
مىشوند با هر تبعیضى موافق نیستند .با تبعیض هایى موافقند که حق
هستند .براى مثال ،تبعیض دینى حق است اما تبعیض نژادى ،مجاز و
باطل است .غافل از اینكه حق نیاز به تبعیض ندارد ،مجاز نیاز به تبعیض
دارد .زیرا ،بدون تبعیض ،مجاز وجود و کاربرد پیدا نمىکند .اما تبعیض
بسود یك مجاز ،بحكم آنكه مجازها یكدیگر را ایجاب مىکنند،
تبعیضهاى دیگر را بر قرارکردن است .چنانكه ،در مثال تبعیض دینى،
اکثریت پیروان دینها این تبعیض را بسود دین خود روا مىدارند و گمان
مىبرند تبعیضى به حق است .غافل از اینكه تبعیض ایجاد مرز و جدایى
است .ایجاد مانعهاى عینى و ذهنى است .ایجاد قدرتى است که مرزبانى
کند .و حق جهان شمول نمىشود ،مگر به برداشتن مرزها و مانعها و
انحالل قدرت پاسدارشان .تبعیض بستن مدار باز ،با ایجاد دو محور ،یكى
فعال و دیگر فعلپذیر ،است .چگونه ممكن است عقلى گرفتار مدار بسته
باشد و به قدرت لباس دین بپوشاند و آن را محور فعال بگرداند و آنگاه به
تبعیض دینى اکتفا کند؟ آیا عقل قدرتمدار در رابطه مرد با زن ،بسود مرد
تبعیض برقرار نمىکند؟ چرا .نمىتواند ،این تبعیض را برقرار نكند .زیرا ،به
ترتیبى که دیدیم ،قدرت فرآورده مجازهاو تقدم و حاکمیت آنهاست.
فراوانى و گوناگونى واقعیتها از سوئى ،و پرشمار بودن مجازها از سوى
دیگر ،مجموعهاى از تقدم و حاکمیت مجازها را ضرور مىکند به سخن
دیگر ،تبعیضها مجموعهاى را تشكیل مىدهند .با تغییر نیازهاى قدرت،
شكلهاى تبعیضها تغییر مىکنند ،اما محتواى تبعیضها همان که هست
مىماند .چنانكه تبعیض نژادى ،در غرب ،بنابرقانون ،ممنوع و جرم است.
با وجود این ،همگانى است .بدیهى است شكل امروزى ابراز تبعیض با
شكل اظهار آن ،در نیم قرن پیش ،متفاوت است.
قدرت به مجموعه مجازها بنا مىشود که در مجموعه تبعیضها بیان
مىشوند .چرا که بدون این مجموعه ،انسان آلت قدرت نمىشود و

 6ـ رابطه عقلهاى آزاد و قدرت مدار
با حق و واقعیت
عقل ،هست و واقعیت دارد .نه چون مىاندیشد پس هست}41{،
بلكه از جمله به این دلیل نیز که با واقعیت ها رابطه برقرارمىکند .هر چند
عقلى که بر مدار قدرت عمل مىکند ،واقعیت و مجاز را در مىآمیزد ،اما
اگر با واقعیت رابطه بر قرار نمىکرد ،نمىتوانست مجاز بسازد و ،بدان،
واقعیت را بپوشاند .بدین قرار ،اگر عدالت را معیار بدانیم و معیار آزادى
عقل را ،از جمله استقالل عقل در رهبرى خویش و رابطه مستقیم با
واقعیت و حق و نپوشاندن این دو با مجاز بشماریم ،باید نخست ببینیم
عقلهاى آزاد چگونه رابطهاى بایكدیگر برقرار مىکنند:
 -6/8رابطه عقلهاى آزاد با یكدیگر ،رابطه عقلهاى مستقلى
مىشوند که یكدیگر را واقعیت هائى مىشمارند که:
 از خود هستى و رهبرى مستقل و در خور دارند .و چون پایبند قدرت نیستند ،گرفتار تناقض نمىشوند و ،در کارخود ،بنا را بر محور تراشى نمىگذارند .به سخن دیگر ،اصل راهنماى آنها،
موازنه عدمى است .و
 جاى شناخت را با زور پر نمىکنند .بنابراین ،نیرو را به زور برنمىگردانند .زور را در فعالیتهاى خود بكار نمىبرند و از راه فریب،
معرفت خویش را به یكدیگر تحمیل نمىکنند .و
 شفاف هستند .براى خود و براى یكدیگر .از جمله ،فعالیت هاشانخالى از ابهام هستند .و
 با انواع سانسورها ،خود و عقلهاى دیگر را در محدودهها زندانىنمىکنند .و
 از آنجا که بنایشان بر شناخت حق و واقعیت است ،معرفتراوسیله تخریب یكدیگر نمىکنند .و
 زمان و مكان فعالیتهاشان بى نهایت است .هم براى آنكهاطمینان حاصل کنند از ثنویت ها فرمان نمى برند و هم براى نقد و اصالح
دائمى فعالیتهاى خود و یكدیگر .و
 معرفت عقلهاى آزاد بر واقعیت ،براى یكدیگر قابل تجربههستند .به ترتیبى که معرفت هاشان بر واقعیت ،نقد یكدیگر و موجب
وصول به توحید در معرفت کاملتر و اصالحپذیرتر ،بگردند .بنابراین،
 عقلها معرفتهاى یكدیگر را «اینست و جز این نیست»نمىگردانند و از رهنمود قولها را مىشنوند و بهترین آنها را بر
مىگزینند 2،پیروى مىکنند .در این پیروى ،به تقلید بسنده نمىکنند،
چرا که مىدانند کار عقل فطرى معرفت جستن و ابداع و ابتكار و خلق
است .جریان آزاد اندیشه ،میان عقل هایى بر قرار مىشود که تعقل
مىکنند .بنابراین،
 -عقلهاى آزاد از زندان تبعیضها آزادند و در صدد تفهیم و تفاهم

2ـ سوره زمر آیه 88

8ـ سوره اسراء آیه 88

48

آزاد و عقلهاى جمعى آزاد و عقل جهانى آزاد ،از راه خدا ،ارتباط بر قرار
مىکنند یعنى میان آنها حدها پدید نمىآیند و ،در نتیجه ،قدرت (= زور)
پیدا نمىشود.
« - 6/2حق مطلق است» و «حق نسبى است» ،دو حكم هستند که،
بر مبناى وجود حق ،بنا شدهاند .حق باید وجود داشته باشد تا آدمى یكى
از این دو حكم را بسازد .در این دو حكم ،به علم ،به حق ،صفت مطلق یا
نسبى داده شدهاند .جز علم نیز نمىتواند یكى از دو صفت را پیدا کند.
زیرا بر فرض که قصد صادر کننده حكم ،وجود و یا عدم حق باشد ،بنابر
علم بر وجود و یا علم به عدم وجود ،حكم بر وجود یا عدم وجود حق
مىکند .براى مثال ،خدا حق است و خدا نیست دو حكم هستند که
مدعیان علم بر وجود و علم به عدم وجود خدا ،صادر مىکنند .آنها هم که
مثل برتراند راسل مدعى تساوى ادله بر وجود و عدم خدا 8هستند ،بنابر
علم خود بر «تساوى ادله» حكم مىکنند .کدامیك از این احكام صحیح
هستند ،یك پرسش است ،این حكمها چه وقت جریان اندیشه را قطع
مىکنند؟ پرسشى دیگر است که جاى پاسخ یافتن براى آن اینجااست:

با یكدیگرند و در این کار ،بنارا بر «من قال» نمى گذارند و بر «ما قال»
مىگذارند .بدیهى است براى هیچ «ما قالى» تبعیض قائل نمىشوند .و
 میان حقیقت و تكلیف و مصلحت همان رابطه را بر قرار مىکنندکه «مصلحت و تكلیف با حق و حقیقت ،در بیان آزادى» دارد و ،به
تفصیل ،توضیح داده شد .مصلحت سنجىها را نفى مىکنند که در بیان
قدرت بعمل مىآیند .مصلحت را ،از جمله ،بهترین روش عمل به حق
مىشناسند .بنابراین،
 جهت عمومى عقلهاى آزاد یكسان و مسیرشان به خط عدالتنزدیك مىشود .این همسوئى جهت و قرار گرفتن مسیر بر خط عدالت،
گذار دائمى از کثرت معرفتها به توحید را میسر و ،بیشتر از آن ،عقلهاى
آزاد را چراغ هاى یكدیگر در تشخیص راه رشد مىکند .و
 عقل جمعى وقتى مدارش قدرت جبار است .آنگاه که فرآوردهعقلهاى آزاد ،در جریان آزاد اطالعها و معرفتها و اندیشهها مىشود،
خورشید مىگردد و تاریكیها را روشن و فضاى آزاد اندیشه را فضا
«الاکراه» مىگرداند .در ارتباط عقلهاى آزاد ،با یكدیگر ،نقش عقل جمعى
تعیین کنندهاست.
هنوز که هنوز است ،عقل جمعى قدرت مدار است .لذا ،براى گریز از
اوامر و نواهى این جبار ،از اصالت فرد ،حق نسبى است و ...گریزگاه
ساختند .اما این کار سودى نبخشید .چرا که این گریزگاهها بر مدار قدرت
ساخته شدهاند و وقتى مقبول عموم مىشوند ،عقل جمعى را جبارتر نیز
مىگردانند.
اما آیا عقل جمعى آزاد مىتواند ،انسانها را از خدا بى نیاز کند؟
 بیان قدرت از خدا بىنیاز است .دینها هم که با بیان قدرت ازخود بیگانه مىشوند ،خدا را قدرت مطلق (= زور مطلق) مىگردانند.
بنابراین ،بر فرض راهنما بودن بیان آزادى ،عقل جمعى آزاد ،وقتى عقل
جمعى جهانى مىشود و این عقل ،تا بى نهایت ،عقل جمعى آزاد مىماند،
مىتواند فضاى الاکراه هر عقل آزادى بگردد .غیرازاینكه ،هر عقل آزادى،
آنگاه ،براصل موازنه عدمى ،مىاندیشد که همه موانع را از میان برداشته
باشد .مانع هایی که بر شمردم و برخواهم شمرد .بر این اصل ،بگاه
اندیشیدن ،عقل آن آزادى را مىیابد که غیراز فضاى باز الاکراه است.
برخوردارى از این آزادى و آن فضاى الاکراه ،به وجود مدار باز مادى -
معنوى میسر مىشود 1.عقل جمعى جهانى آزاد نیز به این مدار آزاد
مىماند .نبود خدا ،بمعناى بود حدها و بود حدها بمعناى نبود فضاى آزاد و
نیز از دست رفتن آزادى عقل در اندیشیدن ،به سخن دیگر ،مدار شدن
قدرت است .بدین قرار ،با تعریف آزادى در بیان قدرت که نفى آزادى
است ،مىتوان دینى ،بدون نیاز به خدا 2،تصور کرد و ساخت .اما اصلها و
ارزشها و معیارها و قاعده و قانونهاى این دین ،مجموعهاى جبار پدید
مىآورند .خدا مشكل نیست ،مشكل نقشى است که بیان قدرت به عزل
او از خدایى ،از راه هوهویه کردنش با قدرت ،به خدا مىدهد .بیان آزادى،
بر اصل موازنه عدمى ،به عقل مىآید و به بیان در مىآید .بر این اصل،
عقل ،بگاه اندیشیدن ،آزاد است ،با خدا است .بدین سان ،عقلهاى فردى

 هر حكمى که حصار عقل شود و ارتباط میان عقلها را قطع کند،ناقض علم است .زیرا وقتى مىگوئیم «حق نسبى» است ،پس علم ما به
حق قطعى نیست و باید از این چهار رهنمود پیروى کنیم:
 -8به انسان اندکى از علم داده شدهاست 4و
 -2بر او است تا وقتى علم قطعى پیدا نكردهاست ،مایستد 5و
 -8بر روى اندیشهها باز باشد و
 -4از بهترین قولها پیروى کند 6و بحث آزاد را بمثابه بهترین روش
انتقاد و رشد در علم 9،روش کند.
بدین قرار ،اگر «حق نسبى» را دست آویز ،بستن عقل خود بروى
عقلهاى دیگر و یا سانسور عقلهاى دیگر بگردانیم ،او را محكوم به
وحشتناكترین زندانهاکردهایم .و آنگاه که مىگوئیم «حق مطلق» است،
براى مثال ،اگر اسالم حق است ،احكام اسالم حق هستند و نص هاى
قرآنى حق هستند و «اجتهاد من از احكام حق است» ،احكام مطلقى
بگردانیم و قصدمان ممنوع کردن خود و دیگران از چون و چرا کردن
باشد و بنایمان بر تعطیل عقل و قطع جریان اندیشهها باشد  -که محال
8ـ برتراند راسل ،در چند کار ،درباره روح و ماده بحث کرده است .از جمله در
 analyse d la matiere 8729و  ,L,analyse de l,esprid 8728این دو را دو
جوهر مستقل نمىشناسد .دراین دو اثر و در  »Ce que Je crois» 8725و
 Signification et Verité 8741و کارهاى دیگرش در قلمرو منطق ،بر اینست که
«مسئله خدا» حلناپذیر است .زیرا در باره دالیل وجود و دالیل عدم خدا ،مىشود
دعوى برابرى کرد .اما همان علم ،این دعوى را باطل کرد .نگاه کنید به:
 ،Regards sur la matiéreانتشارات  ،Fayardپاریس  8778اثر فیلسوف و
فیزیك دان ،استاد فلسفه علوم برنارد دسپانیا  ،Bernard d,Espagnatباتفاق
اتین کلین  .Etienne Kleinاو در مصاحبهاى پیرامون کتاب خود مىگوید:
«بتازگى ،یك برنامه تلویزیونى را نگاه مىکردم .در آن ،توضیح مىدادند که اتمها
یك هسته باگلولههاى قرمز و سیاه (نوترونها و پروتونها) و الكترونهائى در
گردش ،بدور آن ،هستند .بسیار زیبا و به فهم آسان مىآید ...اما کامالً غلط است!
دست آورد اساسى فیزیك کوا نتیك اینست :تكشیل دهندگان بنیادى اشیاء،
دیگر اشیاء نیستند .از این پس ،سر و کار ما با «شئى زدایى» از ماده است» .در
همین مصاحبه مىگوید« :مىتوان ثابت کرد «واقعیتى مستقل از ما» وجود دارد.
من دالیلى بسود این ایده دارم ولى نمىتوان واقعاً آن را ثابت کرد .برخى جانبدار
آنند که تنها روحها وجود دارند« .واقعى حقیقى» خارج از قلمرو فیزیك است.

8ـ مادیت و معنویت ،از ابوالحسن بنى صدر و نیز مداربسته و مدار باز ،از ابوالحسن
بنىصدر در همین اثر و در انقالب اسالمى ،شمارههاى  554تا 559
2ـ لوموند ( 4ژانویه  ،)2111مقاله ? La methamorphose de Dieuاز
 .TincqHerniدر این مقاله ،نویسنده پیش بینى مىکند که رابطه انسان با دین،
در قرن بیست و یكم ،رابطه مستقیم انسان نو با دین مىشود (نزدیك به نظرى که
در تعمیم امامت تشریح شدهاست) .تمایل به توحید پیدا مىشود .چون مذاهب
بزرگ نتوانستهاند از پیدایش فاجعههاى بزرگ جلوگیرى کنند ،کلمه مذهب و
معنویت بىاعتبار مىشود .انسانها از راه جریان آزاد باورها و اطالعات و اندیشهها،
خود باور دینى خود را مىسازند .این معنویتها از اعتراف به خداى شخصى سرباز
مىزنند .اما به متعالى سخت پایبند مىمانند.
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است  ،-عقل خود و عقلهاى دیگر را از اسالم دور و محكوم حكم بى

کند ،ناحق مىشود و فساد عالمگیر مىشود 2.به سخن دیگر ،قدرت نیاز

شفقت زور فراگیر کردهایم .زیرا اگر اینهمه فرقه در اسالم پیدا شدهاند،

دائمى دارد ناحق را جانشین حق کند و آن را حق بباوراند .چرا که ،در

بخاطر زندانى شدن و تحت حكم زور فراگیر قرار گرفتن عقلها است.

ایجاد و متمرکز و بزرگ و فراگیر شدن ،نیازمند مشروعیت است و مىباید

وگرنه ،جریان آزاد علم ،به علم جمعى و بسا اجماع مىرسد .افزون براین،

خود را به عقل حق بباوراند .اما هم در همه مكانى و همه زمانى باوراندن

اگر اصول راهنماى دین از قرآن اخذ مىشدند و اندریافتها از آن اصول،

اصالت قدرت و هم در جانشین حق کردن ناحق ،از راه پوشاندن حق در

موافق چهار رهنمود باال ،نقد مىشدند و فروع دین به آنها سنجیده

لباس باطل ،از جمله ،نیاز به بكار بردن زور دارد.

مىشدند ،جریان آزاد اندیشه و علم وسعت تمام پیدا مىکرد و عقل

اما عقل تحت سلطه زور نمىتواند کار کند .مگر آنكه ایجاد و بكار

جمعى در علم به دین و اصول و احكام آن به بیان خالق نزدیك مىگشت.

بردن زور را موجه بگرداند .چرائى نیاز عقل به حق را ،حتى وقتى قدرت

نه مگر فرمود :دین روشن و خالى از اعوجاج است 8و نیز ،زمانى که

را مدار مىکند ،در مطالعهاى دیگر ،توضیح دادهام و کمى دورتر آن

مىگوئیم ادله بروجود و عدم وجود حق برابر هستند ،یا قصد آنست که

توضیح را کامل مىکنم .تابه آن توضیح برسم ،به حكم هائى باز گردیم که

حكم را دست آویز قطع ارتباط میان عقلها کنیم و عقل خود را محكوم

صادر شدهاند .این حكمها حقیقت سومى را بازگو مىکنند :عقل ،در

به سكون  -که محالاست  -بگردانیم و یا بنا برپیروى از چهار رهنمود و

فعالیت خود ،نیاز به حقى دارد که آدم را مطلق بداند .چنانكه حتى وقتى

وسعت بخشیدن به جریان علم و اندیشه است .در صورت اول ،حكم

عقل حكم مىکند« :حق نسبى است» نسبى بودن حق را ،حقیقتى همه

ناقض علم مىشود.

مكانى و همه زمانى مىشمارد.
بدین قرار ،عقل به حق مطلق نیاز دارد .و عقل قدرت مدار ،براى

واقعیت اینست که از هر سه نوع حكم براى قطع ارتباط آزاد عقلها

اینكه بتواند کار کند ،ناگزیر مىشود ،وجود زور را به ترتیبى توجیه کند

استفاده مىشود.

که پندارى عقل ،خود ،در حالت آزاد است .پس ،نیاز به حق از آن رو

پرسش دومى که نیاز به پاسخ پیدا مىکند ،اینست :چه مىتوان کرد

است که آزادى ذاتى عقل و فعالیت عقل آزاد است.

که این احكام دست آویز بر قرار کردن سانسورها نشوند و عقل را گرفتار

اما اگر چنین است ،عقلهاى باورمندان به جبر چگونه کار مىکردهاند

زندان مجرد نگردانند؟ پاسخ بجوئیم:
 -در احكام باال که بنگریم مىبینیم  ،هر سه حكم جهان شمول

و مىکنند؟ مىدانیم که آنها نیز جبر را «هستى شمول» مىدانند .بدون

هستند .اگر صفت جهان شمول را از آنها بستانى ،پوچ مىشوند .اما براى

اینكه ،به ورود در بحث از درستى یا نادرستى نظرشان ،نیاز باشد ،جبر

اینكه حكمى بمثابه بیان حق ،بواقع ،پذیرش همگانى بیابد ،باید عموم

گرائى ،بنفسه ،مىگوید :عقل از مرزهاى تعین بیرون مىرود .در حقیقت،

جهانیان حقانیت آن را در یابند .و این امر نیازمند جریان آزاد اطالع و

اگر حكم صفت مطلق را از دست بدهد ،باطل مىشود و اگر این صفت را

علم و اندیشه است .با وجود این ،بسا همگان حكمى را حق مىانگارند و

از دست ندهد ،بحكم صفت ،عقل ،دست کم ،مىباید از تعین رها باشد و

جهان شمول نیست .چرا که علم قطعى به آن حاصل نیست .لذا ،اگر مراد

یا بتواند رها شود ،تا بتواند حكمى هستى شمول صادر کند .احتمال

از «حق نسبى است» اینست که حقانیت آن در بند محدودیت زمانى و

مىرود این تناقض و تناقضهاى بسیار دیگر ،فیلسوفى چون سارتر را بر

مكانى است .یعنى در جائى و زمانى حق است و در جائى و زمانى دیگر

آن داشتند براى انسان توانائى بیرون رفتن از محدوده تعینها را قائل

ناحق مىشود ،صادر کننده حكم غافل شدهاست که آن حق و ناحقى در

شود و آزادى را همین بیرون رفتن از تعین بداند }48{.بخصوص که

بند محدودیت زمانى ومكانى مىشود که صفت یك امر باشد .و آن کس

 -6/4حق هستى شمولى که عقل آزاد بدان نیاز دارد ،این صفت را

که حق را مطلق مىداند ،غافل است که واقعیتهاى بسیار وجود دارند،

پیدا نمىکند مگر به شفافیت .چنانكه اگر در حكمها (حق نسبى است،

اما ،در وجود و صفت ،حق مطلق نیستند .هر واقعیتى حق نیست و

حق مطلق است ،جبر هستى شمول است و )...تأمل کنیم ،واقعیت

حساب واقعیت از حسب حق ،بخاطر بسیارى از خاصهها ،جدا است.

چهارمى را مىیابیم وآن اینكه ،ابهام در صفت مطلق حكم نیست .توضیح

توضیح اینكه هر واقعیتى که بخواهد همه مكانى و همه زمانى باشد و

اینكه روشن نیست که حق چیست .روشن نیست ،نسبى یا مطلق است

بتوان آن را حق خواند ،ناگزیر باید در وجود از محدودیت و تضاد رها

یعنى چه؟ دلیلهایی که باید اقامه کرد ،در خارج از حق و صفتى قرار

باشد .خود دلیل خویش باشد و ...بنا بر این ،شناسائى آنها ،براى اینكه

دارند که بدان داده شدهاند .حال آنكه جهان شمول بودن حكم «حق

علم باشد ،باید خالى از تناقض باشد .جریان آزاد علم به عقلهاى آزاد

نسبى است» یا حكم «حق مطلق است» ،در خود این دو حكم است.

امكان مىدهد ،همچنان پیش روند تا به شناخت واقعیت و یا علم برآن،

چنان که اگر هستى شمول بودن این نوع حكمها را از آنها بگیرى ،به عقل

آنسان که هست ،نزدیك شوند .عقلهاى آزاد و جریانهاى علم و اندیشه

نیز نمىآیند .شنونده یا خواننده حكمهائى چنین نیز ،هستى شمولى آنها

آزاد مىشوند اگر نقطه وصول به اجماع کامل را در بى نهایت قرار دهیم .و

را بدیهى مىانگارد .تا آنجا که از تناقض موجود در حكمها نیز غافل

 - 6/8و اگر بپرسیم چرا عقل وقتى هم به نسبیت قائل مىشود،

مىشود .بدین قرار ،احكامى از این نوع ،در هستى شمولى ،شفاف هستند

حكم مطلق صادر مىکند ،پاسخ چیست؟ آیا باید بگوئیم :قدرت میل به

و دلیل شفافیت در هستى شمولى آنها است .غیر از هستى شمولى

فراگیرى دارد و احكام جهان شمول لو مىدهند که صادر کنندگان جز

شفاف ،بقیه مبهم هستند .و مىدانیم که هیچ جبارى نمى تواند ،این

بیان قدرت در سر ندارند؟ آرى و نه .زیرا ،قدرت از حد و رابطه قوا پدید

هستى شمولى را از حكم خود و این شفافیت را از هستى شمولى بستاند.

مىآید .تمایل قدرت به فراگیرى از این باب است ،اگر نتواند دائم حد و

اما وقتى حكم در صفت مطلق خود شفاف و در دیگر صفتها مبهم است،

مرز پدید آورد و دائم برخود بیفزاید ،از میان مىرود .پس ،در همان حال

الجرم ،عقل ،بلحاظ آزادى ذاتیش ،خاصه جهان شمول و شفاف حق را

که نیاز دارد باور به اصالت قدرت همگانى و همه زمانى شود ،نیاز به تابع

بیان مىکند .اما بهنگامى که قدرت حق را وسیله مىکند ،شفافیت را از

گرداندن حق از توقعات خود دارد .امااگر حق از توقعات قدرت پیروى

خاصههاى دیگر حق مىستاند .بدیهى است که حق بودن و یا نبودن آنچه
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عقل حق مىشمارد ،سخنى دیگر است .از لحاظ کار عقل ،مهم اینست که

سنجیده مىشود .عقل قدرت مدار نیز غافل مىماند که با نسبى یا مطلق

عقل آن را حق بشمارد و حكم شفافى بر حقانیت آن صادر کند .حال ،این

خواندن حق نیست که مشكل حل مىشود بلكه ،از جمله ،با رفع تبعیض

پرسش پیش مىآید :عقل وقتى بر مدار قدرت کار مىکند ،آیا ناگزیر

است که مشكل حل مىشود .دلیل حقانیت حق ،اگر هم قول خداباشد،

نیست ناحق را حق بگرداند؟

در قول خدا نیست ،در خود حق است .نه چون خدا مىفرماید حق است
چون حق است خدا مىفرماید .چرا که خدا خود حق است.

پاسخ این پرسش را ،در مطالعه چرائى شفافیت عقل آزاد ،یافتهایم.
اال اینكه این پرسش مارا به حقیقتى راه مىبرد که جاى مطالعهاش

8

اما این تبعیض هنوز پوشش است :با بیرون بردن دلیل حقانیت حق
از آن ،تبعیض نه بسود خدا قائل که بسود قدرت برقرار مىشود .بدین

اینجاست:
احكامى که عناصر تشكیل دهنده آن مبهم مىمانند ؛ حقیقت

قرار ،واقعیت پنجمى که این نوع احكام بدست مىدهند ،اینست :اگر ،در

پنجمى را آشكار مىکنند و آن ،اصل راهنما است .اصل راهنماى در خور

حكم ،هستى شمولیش تبعیض را مىپوشاند بخاطر آنست که عقل در کار

بیان قدرت یا بیانى که در آن حكم مبهم صادر مىشود ،ثنویت است.

خود به میزان و معیار نیاز دارد و این معیار را حق مىشمارد .از اینرو ،نه

براى مثال ،در این حكم که «حق نسبى است" ،حق چیست؟ و معناى

عقل آزاد ،نه خداوند نیاز دارند که دلیل حقانیت حق در قول آنها باشد.

«نسبى است» کدام است؟ پاسخ نمىیابند .پس حق و «نسبى است»

بنابراین ،تنها قدرت است که نیاز دارد دلیل حقانیت حق را از آن بیرون

مبهم هستند .زیرا که معلوم نیست آیا حق ،خود ،نسبى است ،آیا علم ما

برد و قول خدا و پیامبر و ...فیلسوف و رهبر و مراد ،مرشد و ...قرار دهد .

به حق نسبى است؟ و یا هردو نسبى هستند؟ و هر یك به چه معنى

وقتى دلیل حقانیت حق در حق جسته شود ،معیار عمومى سنجیدن

نسبى هستند؟ پرسشهایى هستند که ،در بیان قدرت ،پرسیده

شخص به حق مىشود و اگر همگان شخص را به حق بسنجند ،قدم بزرگ

نمىشوند .اگر هم پرسیده شوند ،پاسخهاى شفاف پیدا نمىکنند .زیرا

و اساسى در رفع بزرگترین ستمها و آزاد کردن عقل ها بر داشته

الف -عقل تا خود را از محدوده قدرت رها نسازد ،منیر و مستنیر

شدهاست .در حقیقت،

نمىشود و فرآورهاش شفاف نمىشود و ب  -فرآورده شفاف در بیرون

 -6/6مىدانیم قرنى که در واپسین سال آنیم ،از جمله قرن

بیان قرار مىگیرد و ناقض آن مىشود .از اینرو آنها که در بند بیان قدرت

کشماکش بر سر شخصى یا عمومىشدن مالكیت ،بمثابه حق شد.

هستند ،تن به تعریف روشن احكامى که صادر مىکنند ،نمىدهند .اگر

جنگها ،کشتارها و ویرانگریها شكلهایى بودند که این کشماکش بخود

هم تن بدهند ،ممكن نیست از تاریكىها به نور در آیند .براى مثال ،در

گرفت .اسراف و تبذیر بیرون از اندازهاى ،از رهگذر این «حق» ،رویه

حكم «حق نسبى است» ،اگر ،در پاسخ پرسش ،بگویند بر همه معلوم

شدهاند و آلودگى محیط زیست و تباه شدن نیروهاى محرکه،از جمله ،به

است «حق» چیست ،گوئیم :این ادعا ناقض حكم «نسبى بودن حق»

بهانه خصوصى و عمومى انگاشتن مالكیت ،روى دادهاند .اما نه کسى که

است .زیرا اعتراف است به اندریافت همسان همگان از حق و حتى همه

مالكیت را دزدى مىخواند{ }42و نه مارکس که مالكیت خصوصى را

زمانى و همه مكانى بودن برداشت همگانى .و اگر تعریفى روشن بدست

خاصه سرمایه دارى مىپنداشت و نه لیبرالهاکه مالكیت خصوصى را

بدهند که ،از جمله ،قابل تجربه و تصدیق صحت یا حتى انتقاد و تصحیح

اصلى از اصول راهنماى لیبرالیسم 2کردهاند ،بر آن نشدند حقانیت حق

آن براى دیگران ممكن باشد ،باز ناقض تعریف مىشود .زیرا یا همگان به

مالكیت را در مالكیت بجویند و نه در نسبت آن به شخص ،یا دولت و یا

تجربه به همان تعریف مىرسند و تعریف صفت «نسبى» را از دست

جامعه .توضیح اینكه دو حكم ،یكى «مالكیت باید شخصى باشد» و

مىدهد و یا غلط بودن تعریف را در مىیابند و تعریف بى اعتبار مىشود.

دیگرى «مالكیت باید اجتماعى باشد» ،حقانیت مالكیت را در شخصى یا

اگر گویند تعریف هر کس از حق براى خود او معتبر است ،غیراز اینكه،

اجتماعى بودن آن قرار مىدهند .بظاهر ،هر دو حكم ،جهان شمول

این حكم ارتباط عقلها را با یكدیگر قطع مىکند و فردهاى منزوى و

هستند .زیرا ،در همه جا و همه وقت و براى همه ،مالكیت را شخصى یا

زندانى تعریف خود ساخته را بوجود مىآورد ،دست کم ،تعریف ،باید براى

اجتماعى مىخواهند .اما نیك که بنگرى ،مىبینى این دو حكم به ظاهر

عقلى که آن را مىسازد ،روشن باشد .اگر نه ،حكم زور مىشود .اما اگر

جهان شمول هستند ،زیرا معلوم نیست مالكیت چیست که خصوصى یا

تعریف براى عقل شفاف باشد ،قابل نقد و تصحیح و بنابراین واجد اعتبار

اجتماعى بودنش جهان شمول است؟ در حقیقت ،اگر مالكیت بمثابه حق،

براى دیگران ،یعنى قابل نقد و تصحیح براى دیگران ،نیز مىشود.

اختیار آدمى را بر سعى خود بدانیم 8،نمىتواند اجتماعى بگردد.
فراگیرترین استبداد ها نیز به اجتماعى کردن آن توانا نمىشود .زیرا

بدین قرار ،بر اصل ثنویت ،سخن شفاف نمىتوان گفت .بعكس ،هر
حكمى که عقل آزاد صادر مىکند ،خالى از ابهام است .چرا که بیانگر

بخش مهم این سعى ،کار عقل است که از بیرون نمىتوان آن را هدایت

خواست قدرت نیست و ترجمان موازنه عدمى هست :برداشت از حق و

کرد :هدایت هر کس به دست خود اوست 4سخن بر حقى است .و باز ،اگر

واقعیت نزدیك به همان که هستند است.

مالكیت را اختیار و حق انسان بر سعى خویش بدانیم ،اسباب و طبیعت و

 -6/5از ابهامهاى دیگر که عقل را بسیار مىفریبد ،یكى اینست :در

منابع آن ،که سعى کردن بدون بهره جوئى از آنها میسر نمىشود،

حكمهائى که عقل قدرت مدار صادر مىکند ،گرچه ،در هستى شمولى،

نمىتوانند خصوصى بگردند .پس« ،اجتماعى» کردن سعى و خصوصى

خالى از تبعیض مىنماید ،اما بكار پوشاندن تبعیضها مىآید .براى مثال،

کردن و یا حتى دولتى کردن ابزار کار و طبیعت و منابع آن ،دو حكم به

در دو حكم «حق نسبى است» و «حق مطلق است» ،حق همواره در همه

سود قدرت و ناقض یك حق جهان شمول ،حق انسان بر سعى خویش،

جا و براى همه نسبى یا مطلق است .اما آیا بسود خرد و خدا و پیامبر و
فیلسوف و ...تبعیض بر قرار نشده است؟ اگر مراد از این دو حكم این
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باشد که حقانیت حق در قول قائل است  .همان تبعیض بر قرار شده است

2ـ اصالت فرد و مالكیت و تقدم آن بر حقوق دیگر ،اصول راهنماى لیبرالیسم
هستند .از جمله نگاه کنید به { }48که بحث مىکند از نارسایىهاى لیبرالیسم و
توضیح مىدهد چرا لیبرالیسم با استبداد نیز سازگارى مىکند.

که جامعههاى بزرگ انسانى را قرنها اسیر استبداد و کیش شخصیت نگاه
داشتهاست .در حقیقت ،بجاى آنكه دلیل حقانیت حق در خود حق باشد،

8ـ اقتصاد توحیدى ،از ابوالحسن بنى صدر ،فصل ششم

در گوینده و بجاى آنكه شخص به حق سنجیده شود ،حق به شخص
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مجموعه قوى گیرنده و ضعیت دهنده حق(= مالكیت = قدرت) مىشود.

مىشوند.
اینگونه حكمها ما را از واقعیت ششمى آگاه مىکنند :عقل نیاز به

بدیهى است که رابطه قوا (مالكیتها) را عقل پایبند قدرت جهان شمول

حق دارد و حق هستى شمول است .اما عقل قدرت مدار ،به نا حقى که

مىکند .بدین ترتیب که آن را جانشین هستى شمول بودن حق (سعى)

شبه جهان شمول است ،فریب مىخورد .راستى اینست که خود را فریب

مىگرداند .در نتیجه،
 - 6/7وقتى رابطه حقها جاى خود را به رابطه مالكیتها مىدهد ،به

مىدهد .در حقیقت،
 - 6/9از موجود زنده فعالیت حیاتى را نمىتوان سلب کرد .سعى او

ترتیبى که دیدیم ،قدرت اصالت و تقدم و حاکمیت مىیابد .حقها

ذاتى او است .حال آنكه یك شئى را مىتوان از او گرفت .به دلیل نا

محدوده پیدا مىکنند (حق نسبى است) .اما ،در درون محدوده ،حق

یكسانى رابطه انسان با سعى خویش و رابطهاش با فرآورده سعى ،بحث از

مطلق مىشود .تعریفى که لیبرالیسم از آزادى مىکند ،نسبى و مطلق

خصوصى ،دولتى ،اجتماعى کردن مالكیت ،بحثى است که از قدیم ترین

است :آزادى هر کس تا آنجاست که آزادى دیگرى از آنجا شروع مىشود

ایام تا این زمان جریان داشته است و هنوز هم دارد .با مالكیت را «قدرت

(محدوده آزادى) و در درون این محدوده ،آزادى (= قدرت بر) او مطلق

بر شئى» ،معنى کردن ،رابطه انسان با سعى خویش ،جاى خود را به رابطه

است .مىدانیم که لیبرالیسم آزادى را با مالكیت شخصى یكى میداند.

سعى و فرآورده سعى او با قدرت (= سرمایه) دادهاست .اما آنچه هستى

اینك اگر اصل «در دین اکراه نیست» را بخواهیم راهنما کنیم ،رابطه

شمول است ،سعى است .چرا که ذاتى حیات است .حال آنكه ،در

سازگار با این اصل ،رابطه حقهامىشود و ،بر خالف رابطه مالكیتها،

حكمهاى «حق نسبى است» و «حق مطلق است» و «مالكیت خصوصى

قلمرو سعىهاى انسانهاى در رابطه را وسعت مىبخشد .براى مثال،

است» و «مالكیت اجتماعى است» ،آنچه ذاتى است جاى خود را به غیر

عقلهاى آزاد ،در بخشى از سعى که فعالیت آنهااست ،هرگاه آزادانه ارتباط

ذاتى مىدهد .چرا که ،در مثال مالكیت ،انسان ،در کار خویش ،از خود

بر قرار کنند ،هر عقلى ،در سعى خود ،با عقلهاى دیگر ،در سعیشان،

بیگانه و شئى مىشود و ،در رابطه با سرمایه« ،نیروى کار» مىگردد.

رابطه مىجوید و توانى نزدیك به نامحدود پیدا مىکند .امروز اینترنت

بدینسان ،در این نوع احكام ،از یك خاصه حق که هستى شمولى آنست،

پیدا شدهاست .اگر اطالعات و دادهها و اندیشهها ،بدون سانسور و

استفاده مىشود براى جایگزین کردن شبه حق بجاى حق .بدین قرار،

پوششهاى دروغ ،در آن جریان پیدا کنند ،عقلها را در رابطه مستقیم ،با

واقعیت هفتمى که اینگونه احكام بر ما آشكار مىکنند ،اینست که غیر

یكدیگر ،قرار مىدهند .بنا بر این ،مشكل نیست توانائى را تصور کنیم که

حق نمىتواند ،جهان شمول بگردد .اگر هم جهان شمولش بخوانند ،در

رابطه آزاد میان عقلهاى آزاد ،به هر عقل مىبخشد .اگر ،پیش از این ،ال

عمل« ،قدرت شمول» مىشود .توضیح اینكه،

اکراه بمعناى رابطه آزاد عقلهاى آزاد ،آرمانى تحققناپذیر ،گمان مىرفت،

 - 6/8اگر در دو حكم «حق نسبى است» و «حق مطلق است» ،مراد

اینك عقل آزاد مىداند که هدفى دست یافتنى است .حتى عقل آزاد

حق به معناى حقیقت نباشد و بمعناى حق موضوع علم حقوق باشد و به

مىتواند با عقلهاى قدرتمدار رابطه برقرار و عرصه آزاد فعالیت خویش را،

جاى حق ،مالكیت را قرار بدهیم ،دو حكم «حق مالكیت نسبى است» و

با بیرون کشیدن حقیقت از لباس دروغ ،گستردهتر کند.

«حق مالكیت مطلق است» بدست مىآیند .اگر قصد از مالكیت رابطه

بدین قرار ،واقعیت نهمى که عقل آزاد ،از این احكام ،بدست

انسان با شئى باشد ،حق دادنى و گرفتنى مىشود .اما سعى انسان دادنى

مىآورد ،جهان شمول گشتن اصالت و حاکمیت قدرت و ساز کار نسبى و

و گرفتنى نیست .آنچه دادنى و گرفتنى است حاصل سعى است .اینك،

مطلق گرداندن حق (= قدرت بر) است .حتى وقتى قصد از حق ،حقیقت

اگر در فقه و حقوق تأمل کنى مىبینى ،واقعیتى (حاصل سعى) را جانشین

پنداشتن نظرى است ،نظر ،در رابطه با دیگرى ،نسبى و در درون

حق کردهاند و بدین فریب ،حق را دادنى و ستاندنى و داد و ستد حقوق

محدودهاى که هر فرد ،به رابطهها با فردهاى دیگر ،پیدا مىکند ،مطلق

را جهان شمول گرداندهاند .اما مالكیت بمعناى سلطه انسان بر شئى،

مىشود .به ترتیبى که دیدیم ،انسان عصر ما اسیر استبداد خویش و ،در

رابطهاى است که قدرت مىخوانیم .بنابراین ،در واقع ،حاصل سعى نیز

روابط قوا ،اسیر استبدادهاى یكدیگر و اسیر جریان ایجاد و بزرگ و

جانشین سعى نمىشود ،بلكه رابطهاى جانشین مىشود که همان قدرت

فراگیر شدن و سرانجام انحالل قدرت شدهاست .بنابراین ،ارتباط میان

است .بدین قرار ،هشتمین واقعیت که از اینگونه حكمها بر عقل آزاد

عقلهاى آزاد ،وقتى به رابطهاى نزدیك مىشود که از اکراه خالى و هستى

آشكار مىکنند ،جانشین کردن قدرت بجاى واقعیت (= حق) و دادنى و

را عرصه فعالیت هر عقل مىکند که او را به رها شدن از محدودهها توانا

گرفتنى کردن آنست.

کند .دورتر ،به محدودهها و ترتیب از میان برداشتن آنها باز مىگردیم .اما،

تالى فاسد این فریب از جمله اینست که ،سعى بعنوان حق ذاتى،

 - 6/81رابطه قوا ،تنها عرصه فعالیتهاى حیاتى انسان را محدود

انسان را ،در رابطه مستقیم و بدون نیاز به زور ،با واقعیتها (انسانها با

نمىکند .در این رابطه ،بخشى روز افزون از نیروهاى محرکه به زور بدل

یكدیگر و با محیط زیست) قرار مىدهد .وقتى این رابطه غیر مستقیم و

مىشود و در تخریب بكار مىرود .براى مثال ،بنا بر حكم «حق نسبى

از راه «قدرت بر» مىشود ،انسان ،بمثابه مجموعهاى از استعدادها ،فضاى

است» رابطه قوا بر قرار مىشود .بنا بر اصالت و حاکمیت قدرت ،این رابطه

باز الاکراه را از دست مىدهد .در حقیقت ،سعى انسان با مواد و کارمایه

را زور بر قرار مىکند و ادامه آن نیز نیازمند تولید و بكار بردن زور است .و

موجود در طبیعت و با زمین و مه و خورشید و فلك  -که در کارند تا او

در درون محدوده هر فرد« ،حق نسبى است» حكمى مطلق است .بنا بر

نانى به کف آورد  -و با منابع زمین و باسعى انسانهاى دیگر ،مجموعهاى از

این ،سانسور ضرورت پیدا مىکند .سانسور نیز به تولید و بكار بردن زور

واقعیتها را بوجود مىآورند .اینك به جاى سعى انسان ،قدرت(= رابطه

میسر مىشود (= ویران کردن خود و ویران کردن دیگران) .و چون

مالكیت) را قرار مىدهیم ،اگر انسان تنها نیروى کار خویش را مالك

تناقض زور ویرانگر با حق آشكار است ،ناگزیر مىباید خشونتطلبى را

باشد ،با هیچیك از واقعیتها جز هوا( نفس کشیدن) نمىتواند رابطه بر

وارد طبیعت انسان کرد و به ترتیبى که دیدیم ،کردهاند.

قرار کند .تنها مىتواند خود را در نیروى کار ناچیز کند و به مالك یا

بدین قرار ،عقل آزاد وقتى در اینگونه احكام تأمل مىکند ،واقعیت

مالكان واقعیت هاى دیگر بفروشد .بنابراین ،به جاى مجموعهاى از

دهمى را در مىیابد که عقل در بند حاکمیت قدرت آن را نمىتواند دید:

واقعیتها(= حق) ،مجموعهاى از مالكیتها(= قدرت)پدید مىآید .در این

حق نسبى است ایجاد مرز میان فردها و حق مطلق است ،جواز بكار بردن
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درآمدنش و ب  -تابعیت عقل ،در فعالیتهاى خویش از توقعات قدرت و از
آنجا که آزادى ذاتى انسان و عقل او است ،غفلت از آن و از استقالل قوه
رهبرى ،ج  -مىباید جهان شمول بگردد .چرا که هر عقل آزادى،
هشدارى به انسانها است که استقالل و آزادى عقل و قوه رهبرى خویش
را از دست دادهاند .بدین خاطر است که در سانسور هر عقل آزادى ،همه
عقلهاى قدرتمدار ،به این یا آن روش ،شرکت مىکنند .و د  -سانسور
بیان آزادى و عقل آزاد تا آنجا همگانى مىشود که فیلسوفى چون میشل
فوکو نیز مىپندارد بیانها ،همه ،بیان قدرت هستند .در حقیقت ،نیاز عقل،
در فعالیتهاى خود ،به اصل راهنمائى که هستى شمولش باور کند و تلون
قدرت و نیز تضادهایى که بر مىانگیزد ،نیاز به باز تولید بیان قدرت و
جانشین کردن «بیان کهنه» با «بیان نو» و به عكس را در بر دارد .بنا بر
این ،به رغم آنكه مىگویند :عصر ایدئولوژى پایان یافته است ،انسانها ،در
جمع و فرد خود ،همواره ،به این یا آن بیان قدرت ،عمل مىکنند .این
زمان که بیانهاى قدرت «نو» آزموده شدهاند ،رجوع به بیانهاى قدرت
«قدیم» ،رسم شدهاست .وقتى هم بگوئى بیانهاى «قدیم» نیز تجربه
شدهاند ،پاسخ مىشنوى :شكست آن تجربه از نقص انسان و عمل نكردن
کامل به «بیان حق» بودهاست .و ه  -مجموعهاى از اصل راهنما و هدف و
روش  -که بر وفق اصل راهنما و هدف اندیشیده مىشود  -بیان را بوجود
مىآورند .این بیان ،آن ساخت را که در روابط قدرت ،محدوده فعالیت
عقل مىشود ،جهان شمول مىگرداند .توضیح اینكه ،هرچند روابط قوا ،با
تضادها همراهند و تضادها ،در بیانهاى راهنما ،این یا آن تعریف را پیدا
مىکنند ،اما محتواى بیانها یكى و آن قدرت است .بنا بر این ،تضادها
همسانند و در مجموع از رهگذر نزاع بر سر مالكیت قدرت پدید مىآیند.
افسوس که انسانها غافلند ،از این واقعیت که ،قدرت نیست که به مالكیت
انسان در مىآید ،انسان است که به مالكیت قدرت در مىآید .در جهان
امروز ،در همه جا و همه وقت ،بخشى از روابط انسانها بر اصل ثنویت
تنظیم مىشود .بخشى از فعالیتهاى هر عقل ،بر اصل ثنویت انجام
مىگیرد .این بخش از فعالیت ،در حال وسعت یافتن و تنگ کردن عرصه
بخش دیگرى است که بطور خودجوش ،بر اصل موازنه عدمى ،انجام
مىیابد .گرچه عقل قدرتمدار غافل است که آلت فعل مجاز (قدرت) است.
اما ،بدون بیان قدرت ،عقل به چنین غفلتى گرفتار نمىشود .غفلت از
فعالیتهاى خود جوش ،که یادآور آزادى فطرى انسانند ،نیز ،سبب از خود
بیگانگى آدمى ،از راه بیان قدرت ،است .آزادى فطرى با بیان آزادى همراه
است و عقل قدرتمدار از هردو غافل مىشود و مىماند.
بدین قرار ،بیان آزادى ،بمثابه مجموعهاى از اصل راهنما (موازنه
عدمى) و روش و عرصه عمل (الاکراه) و میزان (عدالت) و رهبرى مستقل
در بكار بردن نیروهاى محرکه در رشد و هدف (زیست در آزادى) ،بطور
فطرى ،در هرکس وجود دارد .آن رابطه که محدودهاى نمىشود که ،در
آن ،عقل از آزادى خویش غافل مىشود ،یكى بیشتر نیست :رابطه انسان
با خدا .موازنه عدمى بیانگر این رابطه است .اصل راهنما کردن موازنه
عدمى به بیان آزادى تحقق پیدا مىکند ،که بنا بر فطرت ،هستى شمول
است .ذکر دائمى و عمل مداوم مىبایست تا که آدمى از آزادى و از بیان
آزادى فطرى و هستى شمول غافل نشود.

زور در محدوده فرد و هر دو ،همراهند با بكار بردن دائمى زور در رابطه هر
فرد با خود و در رابطه فردها با یكدیگر .بدین سان ،واقعیت دهم جبر
هستى شمولى مىشود که بن و بنیاد لیبرالیسم و اساس تمامى بیان هاى
قدرت است .به سخن دیگر ،آزادى هستى شمول جاى خویش را به جبر
هستى شمول قدرت مىدهد .بدیهى است همان اشكال را پدید مىآورد
که پیش ازاین موضوع بحث قراردادیم .و
 - 6/88و از آنجا که در رابطه قوا ،نه حقها که زورها ،با یكدیگر،
رابطه برقرار مىکنند ،فنونى که در روشها بكار مىروند ،متناسب با حق
نیستند ،متناسب با قدرت هستند که اصالت و حاکمیت دارد .بدین سان،
بر منشاء دوگانگى مصلحت با حق( ،در همه معانى خود) و حاکمیت
مصلحت بر حق ،علم مىجوئیم :دانستیم وقتى دو تن ،بنا بر حكم «حق
نسبى است» با یكدیگر ،رابطه برقرار مىکنند ،چند و چون رابطه آنها را
دو مصلحتى معین مىکنند که این دو سنجیده و بر وفقشان رفتار خویش
را در قبال یكدیگر تنظیم کردهاند .در محدوده فرد خویش نیز حق
«نسبى» ،براى او ،اختیار مطلق مىشود .بنابراین ،عمل به حق جاى خود
را به کارى مىدهد که مصلحت مىانگارد.
بدین سان ،اینگونه احكام ،واقعیت یازدهمى را به ما باز
مىشناسانند :دو گانگى مصلحت و حقیقت و همه زمانى و همه مكانى و
همگانى شدن تقدم مصلحت بر حقیقت.
اما همه زمانى و همه مكانى و همگانى شدن مصلحت جانشین
هستى شمولى حق مىشود .هر حقى هدف مىشود ،وسیله رسیدن به
خود نیز مىشود .اما مصلحت روش رسیدن به قدرت است و تفاوتش با
حق در اینست که در وجود ،وابسته به طبع گردان قدرت است .به سخن
دیگر ،مصلحت خود همه مكانى و همه زمانى نیست .تقدم مصلحت بر
حق و حقیقت را قدرت جهان شمول گرداندهاست .نیاز عقل قدرت مدار
به جهان شمول کردن تقدم و حاکمیت مصلحت ،بر حق و حقیقت ،از این
رو است که تقدم و حاکمیت مصلحت جهانشمول نباشد ،عقل نه مىتواند
آن را به سنجش آورد و نه بكار برد .در حقیقت،
 - 6/82یازده واقعیت ،که باز شناختیم ،مجموعهاى را پدید مىآورند
که عقل پایبند قدرت از آن غافل مىشود .غافل مىشود و غافل مىماند
که این «واقعیتها» مجموعه را تشكیل مىدهند و مجموعه «واقعیتها»- ،
که در بیان قدرت ،احكام بر پایه آنها سنجیده و صادر مىشوند  -دست
کم دو کار را انجام مىدهد:
الف  -پرده غفلت کردن این حكم که این «واقعیتها» جهان شمول
هستند و جز اینها ،حق و حقیقتى وجود ندارد .بدین پرده ،عقل از آزادى
خویش غافل مىشود و غافل مىماند .در حقیقت ،اگر عقلى آزادى خود را
بیاد آورد و پى برد که ،این یا آن «واقعیت» یا «حقیقت» ،ساخته خوداو،
بنا بر حكم قدرت است ،مىتواند آن را ترك کند .از این رو ،فراموشى
روشى است که عقل قدرت مدار ،بدان خود را ،به اعتیاد به قدرت ،پایبند
نگاه مىدارد.
ب  -مجموعهاى از «واقعیت»هاى ساخته قدرت که پایه قدرت نیز
هستند ،جانشین مجموعه حقوق و واقعیتها مىشود و جهان شمولى
خود را جانشین هستى شمولى حقوق و واقعیتها مىکند .در واقع ،اگر
این مجموعه جانشین نمىشد ،به یكى دو واقعیت ،ممكن نبود عقل از
مجموعه حقوق و واقعیتها غافل شود .چرا که هر حق ،با حقوق و
واقعیتها رابطه دارد و مجموعهاى را بوجود مىآورد .باید مجموعهاى را
جایگزین این مجموعه کرد تا عقل از آزادى و دیگر حقوق غافل شود.
بدین قرار ،خالصى انسان ،از خود بیگانگى ،وقتى عقل پایبند قدرت
مىشود ،کارى نه آسان است .بخصوص که عقل از واقعیت دوازدهمى نیز
غافل مىشود:
الف  -از دست رفتن استقالل قوه رهبرى انسان و تحت امر قدرت

9ـ اندیشیدن ذاتى عقل است
این یادآورى بجاست که اندیشیدن کار طبیعى عقل است .و عقل
آزاد است .زیرا با هیچ زورى نمىتوان او را از فعالیت باز داشت .با
وجوداین ،قدرت مىتواند عقل را وسیله کند .رابطهاى که عقل با اصل
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قابل نقد و اصالح است.

راهنمائى ،دینى ،مرامى ،اسطورهاى ،معرفتى ،حكمى ،سنتى ،رسمى،

بدینسان ،فعالیت عقل آزاد جریانى مداوم مىشود که در بى نهایت

شخصى ...،و ساختهاى از ساختههاى خود ،بر قرار مىکند ،مىتواند

به علم الیقین و حق مطلق مىرسد .پس علم و حق مطلق نقش پیدا

رابطهاى باشد که عقل را به اطاعت معتاد کند.
اطاعت بمعناى تعطیل عقل نیست ،بمعناى تابع کردن عقل است در

مىکنند در آزاد ماندن عقل .این حكم که حق مطلق و علم الیقین وجود

کار خود و وسیله کردن آنست در انطباق کار خود با والیت مطلقهاى که

دارند و همینها هستند که دین یا علم مىگوید ،همانقدر عقل را از آزادى

عقل تابعیت آن را پذیرفته است .در جهان امروز ،بنابر تقلید است.

و نور غافل مىکند که حكم به نسبى بودن علم و حق و انكار حق و علم

هستند کسانى که تقلید را در دین ،موجب ناتوان شدن قوه عقل

یقین قابل رسیدن به آن ،حتى در بى نهایت .زیرا ،به ترتیبى که دیدیم،

مىدانند ،اما تقلید از مقلدهاى دیگر را صواب مىشمارند .قرآن انسانها را

حاکم گشتن کثرت گرائى انسان را به انزواى کامل در مىآورد و هر کس
8

به شنیدن قولها و پیروى از بهترین آنها مىخواند .پیروى از بهترین قول

را بدانچه علم و یا حق مىپندارد ،دلشاد مىکند .اگر آدمى بخواهد ،در

با «تقلید واجب است» ،چه فرق دارد و آیا مانع از آن نمىشود که عقل

مسیر رشد ،توقف نكند و در آنچه بدان علم ندارد 2،نایستد و از غیر علم
8

کار طبیعى خود را انجام دهد؟ آیا راست است وقتى دینى یا مرامى،

پیروى نكند ،اگر عقل او بخواهد آزادى خویش را همواره بیاد داشته

تمامى کارهاى کردنى و ناکردنى را معین کرد و نظامى کامل شد ،انسان را

باشد ،نیاز به حق مطلق دارد .هم براى تشخیص جهت و هم براى میزان

از رشد مىاندازد ،زیرا براى عقل او ،کارى باقى نمىگذارد؟ راستى

عدل یا خطى که بود (حق) را از نبود (ناحق) جدا مىکند .بدین قرار،

اینستكه آنچه ساخته شدهاست با آنچه که ساخته مىشود ،تفاوت دارد.

فعالیت ذاتى عقل ،بنفسه ،گزارشگر اندازه آزادى او است:

آنچه ساخته شدهاست ،یا بكار آنچه ساخته مىشود مىآید و یا بظاهر

 -9/8بدون حق مطلق ،آزادى نیز ناموجود مىشود .زیرا ،به ترتیبى

جانشین آن مىشود .بظاهر جانشین مىشود چرا که عقل نمىتواند کار

که دیدیم ،حد نافى آزادى است .رها کردن عقل از حدها ،نیاز به حق

خود را تعطیل کند .در واقع "معلوم " جانشین نمىشود ،بلكه حاکم بر

مطلق و قرار گرفتن آن در بى نهایت پیدا مىکند .عقل یا خود را در بند

عقل مىشود ،او را از آزادى خود غافل مىکند و به خدمت قدرتش در

محدودیتها مىیابد و یا ،در بى کران الاکراه ،رها مىشناسد .در صورت

مىآورد .توضیح اینكه ،هر گاه دینى یا مرامى را نظام کامل و «حق

اول ،قائل به جبر مىشود و جز بیان قدرت و فرآوردههاى مورد نیاز قدرت

الیقین» بدانیم ،به دو روش مىتوان آن یا این را بكار برد:

نمىسازد .در صورت دوم ،قائل به آزادى (= حق مطلق) مىشود .بنابراین،

الف " -نظام کامل" فضاى عمل را فضاى الاکراه مىکند .در این

بیان آزادى را مىسازد و فرآوردههایش حق مىشوند :فعالیت عقل آزاد

صورت ،بكار بردن آن هیچگاه نیاز به زور ندارد و همه وقت و همه جا

خود جوش است و فعالیت عقل وقتى بر مدار قدرت بعمل مىآید ،امرى

انسان را از محدودههایى رها مىکندکه زور ایجاد مىکند .به سخن دیگر

است .فعالیت خود جوش عقل آزاد ابتكار ،ابداع ،اختراع و خلق است و به

نه قالب که روش در خور تجربه آزاد براى عقل است و حاصل تجربه را نیز

علم مىرسد .حال آنكه فعالیت عقل وقتى بر مدار قدرت انجام مىگیرد،

مىپذیرد .یعنى رشد علمى ناقض آن نمىشود ،بلكه شفافیت آن را کامل

در بكار بردن معلومها در تخریب خالصه مىشود .بدینسان ،خود جوشى

مىکند .بعنوان باور ،حصارى نمىشود و اندیشه انسان را از جریان

نوع فعالیت و فرآورده آن (= علم) معیار آزادى عقل مىشوند .و

اندیشهها جدا و منزوى نمىگرداند .رابطه عقل را با واقعیتها غیر

 -9/2فعالیت عقل آزاد ،یعنى وقتى تحت امر قدرت انجام نمىگیرد،

مستقیم نمىگرداند و آدمى را مجبور نمىکند ،واقعیت را آنسان ببیند که

فعالیتى است که ،در انجامش ،زور حضور ندارد .تفاوت علم با شبه علم (=

قالب مرامى مىطلبد .عقل را از ویرانگرى آزاد مىکند و بدین آزادى،

قول قدرت) در اینست که علم وقتى بكار بردنى است که زور نیست و

مصلحت را نه دست آویز حق راناحق کردن که بهترین روش عمل به حق

آزادى هست .حال آنكه شبه علم توجیه گر زور ،بیشنیست و با زور نیز

مىکند .و بدین همه ،عقل را ،در رهبرى فعالیتهایش ،مستقل و بر بكار

بكار بردنى نیست .تمامى مرامهائى که اجراى خود رادر گرو بكار بردن زور

بردن تمامى استعدادها در رشد ،توانا مىکند .چنانكه نیروهاى محرکه،

مىدانند ،در واقع به زور نیز قابل اجرانیستند .به این دلیل روشن که زور
ویران مىکند ،چونى را تجربههاى طول تاریخ در اختیار مىنهند .در

همه ،در رشد ،بكار گرفته مىشوند.
ب« -نظام کامل» محدوده فعالیت عقل مىشود .جمله خود مىگوید

حقیقت ،این تجربه ها ما را از این امر آگاه مىکنند که هیچ دین و مرامى

که هیچ دین و مرامى نمىتواند محدوده فعالیت عقل بگردد ،مگر به زور

نتوانسته است ،به زور ،به عمل در آید .و چرائى را این دو علت گزارش

را در کار آوردن و موجه کردن و بكار بردن آن .اما ،بكار گرفتن زور ،هم

مىکنند :دین و مرام حق با بود زور به بیان در نمىآیند و عمل کردنى

حق و هم کامل بودن نظام دینى یا مرامى را نفى مىکند .در حقیقت ،هر

نمىشوند و نیاز به فضاى باز الاکراه دارند و دین و مرام ناحق ،زور

اندازه به میزان زور بیشتر نیاز مىیابد ،بهمان اندازه ناحق تر و ناقص

فرمودهاند .براى آن نیستند که به عمل در آیند .براى آنند که حق را

است .از جمله ،به این دلیل که تنها نقص را که نخواهى رفع کنى ،باید با

بپوشانند و جانشین آن شوند و بكار بردن زور را توجیه کنند .بدین قرار،
 -9/8فعالیت عقل آزاد و خود جوش است و این فعالیت صاحب

زور جمع و بكارش برى.
بدین قرار ،در «معارف» یا دانستهها ماندن و آنها رابه دینى و مرامى

وجود مىشود .اما قدرت از رابطهاى بوجود مىآید که میان دو زور برقرار

و علمى تقسیم کردن و میان آنها رابطه بر قرار کردن ،کارى که "وبر" و

مىشود .رابطه فعالیت عقل با قدرت این رابطه است :بر قرار شدن روابط

بانیان و پیروان پوزیتیویسم کردهاند }44{،عقل را در گذشته و در نزاع

قوا را عقل تصویب مىکند .قدرتى که بدینسان پدید مىآید را نیز

دین و علم نگاه داشتن و بكار ویرانگرى واداشتن است« .دانستهها» ،در

تصویب مىکند .لذا ،وقتى بنابر روابط قوا مىشود ،عقل ارزشهاى مقبول

رابطه با نا دانستههایى ،که باید دانست،تنها زمانى بكار عقل آزاد مىآیند

خود را در توجیه آنها بكار مىگیرد .چنانكه وقتى دوتن نزاع مىکنند ،از

که فضاى فعالیت عقل را فضاى الاکراه بگردانند .اگر این هشدار دائمى به
عقل باشد که هر دستآوردى ،بر فرض که صفت علمى داشته باشد ،به
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هر یك بپرسى چرا نزاع کردى؟ ،پاسخ را چنان مىدهد که عمل او را

کند و دریابد که فعالیتهاى غیر آزاد او ،طبیعى نیستند .بخصوص که

موجه بگرداند .اگر هم یكى از آنها یا هر دو بپذیرند خطا کردهاند ،اعتراف

فعالیتهاى غیر آزاد ،ناسازگاریهاى دیگرى را بوجود مىآورند:

کردهاند که در زمان نزاع ،عمل خویش را موجه گمان مىبردهاند .از اینجا،

فعالیتهاى تحت امر قدرت ویرانگر مى شوند .بنابراین نیروهاى

پیشگام شدن در نزاع ،بنام عقیده ،وسیله توجیه زور کردن عقیده و

محرکه در خدمت حیات از رهگذر این فعالیتها به زور بدل مىشوند و به

دروغ بزرگ است .زیانكار اول ،کسى است که دعوا را راه انداخته است.

خدمت ویرانگرى و مرگ در مىآیند .هر انسانى مىتواند بفهمد که

زیرا براى آنكه عقل بتواند فعالیت خود جوش داشته باشد ،نیاز به بى

اینگونه فعالیتها با حیات تضاد دارند .اگر در خود بنگرد ،تضاد دیگرى را

کران الاکراه دارد .اما با برقرار شدن روابط قوا ،الف  -مدار فعالیت عقل

نیز آشكار مىبیند :فعالیتهاى تحت امر قدرت عقل ،استعدادهاى آدمى را

بسته مىشود و ب  -عقل به زیر حكم قدرت مى رود .اما عقل در پى

از رشد باز مىدارند .زیرا اوامرى که عقل قدرت مدار صادر مىکند ،این

آزادى گم کرده خویش مىشود .قدرت عریان نمىتواند عقل را بفریبد و

استعدادها به اجرا مىگذارند و با اجراى آنها ویران مىشوند و ویران

آن رادائم تحت امر قدرت نگاه دارد .ناچار ،اصل راهنما در کار مىآید.

مىکنند .براى مثال ،وقتى عقل اسیر قدرت مدارى ،حكم حذف رقیبى را

اصل راهنما یك حكمى عمومى و اصلى است که عقل آن را بیانگر هستى

صادر مىکند ،استعداد انس تضاد و خصومت را موجه مىکند .قوه رهبرى

موجود ،در پیدایش و ادامه حیات مىداند .اصل راهنماى سازگار با قدرت

مأمور اجراى حكم مىشود .استعداد علمى و فنى مأمور ساختن وسیله و

مدارى پوشش مىشود و عقل را از اصل راهنمائى که با آزادى خوانائى

یافتن روش مىشود .استعداد هنرى مأمور پوشاندن و بلكه وارونه جلوه

دارد ،غافل و به حاکمیت قدرت معتادش مىکند .از اینجاست که اصل

دادن عمل جنایت مىشود .استعداد دینى ،مأمور مشروع گرداندن آن

راهنما اهمیت تعیین کننده پیدا مىکند .در حقیقت ،از خود بیگانگى

مىگردد .استعداد اقتصادى زمان و مكان و هزینهها را بر آورد مىکند.

عقل کامل نمىشود .چرا که فعالیتهاى حیاتى انسان ،اغلب ،در بیرون

استعداد تربیتى و بسته به سطح تعلیم و تربیت ،مجموع فعالیتها را نقد و

روابط قوا قرار مىگیرند .بنابراین ،در قلمرو آن فعالیتها ،عقل آزاد عمل

اصالح مىکند .پس از آنكه نقشه حذف آماده شد و به اجرا در آمد،

مىکند.

استعداد سیاسى کار توجیه آن را بر عهده مىگیرد .در این جریان ،نیرو

بدینسان ،ناسازگارى نخستین ،ناسازگارى آزادى عقل با رابطه قوا

به زور بدل مىشود تا استعدادها را از فعالیت طبیعى باز دارد و به

است .همگانى و دائمى شدن روابط قوا ،ثنویت را اصل راهنما مىکند و

فعالیتهاى ویرانگر مجبور کند .حالتهاى عصبانیت ،دلهره ،بى قرارى،

عقل آن را قانون عمومى حاکم بر هستى مىپندارد و مىپذیرد .با آنكه

ترس و ...بیانگرهاى بیرون رفتن استعدادها از فعالیتهاى طبیعى خویش و

اگر فعالیتهاى خود را بسنجد مىبیند که همه فعالیتهاى حیاتى خود

مجبور شدنشان به فعالیتهاى ویرانگر هستند .بدینسان ،تمامى

جوش بیرون از حكم این " قانون " قرار مىگیرند و بسیار بیشتر از

استعدادهاى آدمى به خدمت ویرانگرى در مىآیند و این ویرانگرى را از

فعالیتهایى هستند که تحت حكم این "قانون" انجام مىگیرند .عقل ،از

خود شروع مىکنند .از این رو،

راه اعتیاد ،از این" قانون" ،پیروى مىکند بخصوص وقتى مىخواهد

 -9/4عقل قدرت مدار نیاز پیدا مىکند فعالیتهاى تحت امر قدرت
را در لباس ابهام بپوشاند .کلفتى لباس ابهام بستگى به درجه اعتیاد به

رابطه برقرار کند.
اما این تضاد میان فعالیت خود جوش عقل و قدرت که خود را در

قدرت مدارى عقل دارد .هر اندازه اعتیاد بیشتر و قلمرو فعالیتهاى تحت

پوشش اصل راهنما(= ثنویت) مىپوشاند ،فعالیتهاى عقل را ضد و نقیض

امر قدرت وسیعتر مىشود ،کلفتى لباس ابهام بیشتر مىشود .بتدریج
ابهام عقل را در بر مىگیرد و دیدش را کور مىکند .قدرت پرستها

مىگرداند.

بدینسان گرفتار کورى عقل مىشوند و رفتن خویش را به غرقاب مرگ

توضیح اینكه الف  -دو رشته فعالیتهاى عقل ،فعالیتهائى که در

نمىبینند .بهنگام همآغوشى با مرگ ،به خود مىآیند اما دیگر دیر است.

آزادى انجام مىگیرند و فعالیتهائى که ،تحت حكم قدرت ،بعمل مىآیند،
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نایكسان و بسا متضاد هستند .براى مثال عشق ورزى با معشوق و کینه

بدین قرار ،عقل آزادى خود را باز مىیابد به الف  -خودجوش شدن

ورزى با مخالف و دشمن .ب  -فعالیتهاى تحت امر قدرت ممكن نیست

فعالیتهایش که عالمت آن ،ب  -باز ایستادن آدمى است از ویرانگرى .و

خالى از تناقض باشند .چنانكه وقتى عقل دروغ را موجه مىکند و

باز ایستادن از ویرانگرى به از خود بیگانه نكردن نیروهاى محرکه در زور

مىسازد ،چه بداند و خواه نداند ،دروغ نمىتواند از تناقض خالى باشد.

و سمت رشد دادن به آنها است .ج  -همسازى استعدادهاى آدمى در

وقتى جنایتى را واجب مىکند ،خواه بداند و چه نداند ،جنایت خالى از

فعالیت رشد و د  -اینهمه شدنى نیستند مگر به عارف گشتن عقل بر

تناقض نمىشود .اما ممكن نیست عقل قدرتمدار نداند کارش تناقض در

آزادى خویش و بازیافتن بى کران الاکراه که به موازنه عدمى را اصل

بردارد .زیرا شفافترین و بى خدشهترین تناقضها ،به ترتیبى که دیدیم،

راهنما کردن ممكن مىشود .راستى اینست که ،بطور فطرى ،موازنه

تناقض میان این یا آن شكل بكار بردن زور بنام ارزش و اصل و دین و

عدمى اصل راهنماى عقل آزاد است .غفلت از آزادى ،غفلت از اصل

مرام است .عقلى که دروغ را توجیه مىکند مىداند عملش ارزشى را

راهنماى فطرى نیز هست .عقلى که بدینسان به بى کران الاکراه درآمد و

نقض مىکند که بنام "مصلحت" نادیدهاش مىگیرد .کسى هم که جنایت

تمامى توان خالقه خویش را باز یافت ،راهبر استعدادها در رشد مىشود.

مىکند مىداند که چنین مىکند .اما غیر از این تناقض ،عقل میداند که

براى مثال ،وقتى آدمى مىخواهد علمى را پیدا کند ،استعداد خلق بكار

ساخته او خالى از تناقض نیست .بهمین جهت هر دروغگوئى مىکوشد

مىافتد .براى آنكه این استعداد بتواند کار خود را با موفقیت به نتیجه

تناقض و بسا تناقضهاى موجود در دروغ خود را از قربانى یا قربانیان

برساند ،استعداد علمى دانستهها و فنون را در اختیار مىنهد و استعداد

دروغ بپوشاند .کسى هم که جنایت مىکند ،مىکوشد تناقضها را چنان

هنرى فضاى ماوراء ممكن را بروى او مىگشاید .غافل نشدن از این امر که

بپوشاند که جنایت و جانى غیر قابل کشف شوند .اما جنایتهائى که قدرت

علم الیقین در بى نهایت حاصل مىشود و علم کنونى نسبى است ،مددیار

مانع کشف شدنشان نشوند ،کشف مىشوند زیرا پوشاندن کامل تناقضها

استعداد هنرى در کارش مىشود .استعداد دینى که ،به یمن بیان آزادى،

غیر ممكن است .بدین قرار ،اگر عقل یاراى نقد فعالیتهاى خود را پیدا
کند ،مىتواند فعالیتهاى آزاد و فعالیتهاى غیر آزاد خود را از یكدیگر جدا
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عقل را بر آزادى خویش و بر موازنه عدمى عارف نگاه مىدارد ،دین را نه

نمىکند اما انجام شدنشان مىتواند جهت فعالیتها را ،که قدرت تغییرش

تنها مزاحم جستجوى علم نمىکند که مساعد رشد در آزادى مىشناسد

دادهاست ،به جهت طبیعى باز گردانند .براى مثال ،کسى که «مبارزه براى

و به دانشجوئى مشروعیت مىبخشد .استعداد انس مسابقه علمى را نه

تصرف قدرت» را فعالیت اصلى زندگى مىکند ،غیر از تبعیضى که به سود

عامل قرارگرفتن در رابطه قوا با دیگران که امام یكدیگر و راهبر یكدیگر

آن نوع فعالیتها بر قرار مىکند که مبارزه براى تصرف قدرت خوانده

در دوستى شدن ،دوستى در مسیر رشد ،مىشناسد و مىکند .امامى که

مىشوند ،به زیان فعالیتها مزاحم (نظیر زناشوئى ،پدر -فرزندى ،مادر -

الگو مىشود براى گذار از بى دانشى به دانش .استعداد اقتصادى کار

فرزندى ،تحصیل علم و )...تبعیض دیگرى را روا مىدارد .در جریان

همآهنگ کردن فعالیتهاى استعدادها و استفاده از نیروهاى محرکه و

تبعیض تراشى ،قدرت ،به سود فعالیت هائى که قهرآمیز مىشوند ،تبعیض

ارزیابى امكانها و سودجوئى از آنها را بر عهده مىگیرد .و استعداد رهبرى

مطلق بر قرار مىکند .هر اندازه عقل بیشتر از خود بیگانه مىشود ،حضور

فعالیتها استعدادها را بسوى هدف (جستن علم) و نگاه داشتن استعدادها

قهر در فعالیت هایش همه زمانى و همه مكانىتر مىشود:
 -9/6وقتى در دین ،در سیاست ،در اقتصاد ،در علم و فن ،در هنر،
در انس و دوستى ،در تعلیم و تربیت ،محور قدرت مىشود ،اصل راهنما
ثنویت تك محورى و قدرت فراگیر گشته و استعدادهاى انسانى را ،همه،
به خدمت گرفته و همه مكانى وهمه زمانى شدهاست .از خود بیگانگى
عمومى همین است .در این از خود بیگانگى ،انسان در تمامى فعالیتهاى
خویش ،برده قدرت است و قدرت مىجوید .حتى فعالیت هایى چون
عبادت و عشق (که در هوس و ارضاى آن ناچیز مىشود) و هنر ،بكار
ارضاى نیازى از نیازهاى قدرت مىآیند 2.بدین سان ،عرصه توسعه طلبى
قدرت نخست استعدادهاى انسان هستند .اما این توسعه طلبى علت
دیگرى نیزدارد و آن ،تضاد جهتى است که قدرت به فعالیتهاى عقل و
استعدادهاى انسان مىدهد با جهت فعالیتهاى فطرى آنها .در حقیقت،
جهت عمومى فعالیت عقل آزاد حق مطلق (= خدا) است .وقتى قدرت
مدار مىشود ،با بى کران الاکراه که فضاى فعالیت عقل آزاداست ،تضاد
پیدا مىکند .حل این تضاد با جانشین کردن معناى سازگار با قدرت ،بعمل
مىآید .توضیح اینكه حكمى از نوع «هم اکنون و همین جا» یا تنها زمان
و مكان حال ،وجود دارد }45{،حكمى جهان شمول پذیرفته مىشود و
جانشین هستى شمول بودن فعالیت آزاد عقل مىگردد .بدین ترتیب
است که زمان و مكان نقش اول را در مدار شدن قدرت پیدا مىکنند .تا
آنجا که فعالیتهاى طبیعى عقل که ،بر مدار قدرت ،جهت آنها تغییر
مىکرد ،اینك تابع فرآوردههاى قدرت مىشوند:

در مسیر رشد ،بر عهده مىگیرد.
بدینقرار ،غیر ممكن است عقل فعالیتهاى طبیعى خود را که شفاف
هستند ،مبهم کند بدون اینكه توان نور دادن و نور گرفتن را از دست
بدهد .زیرا براى آنكه فعالیتهاى خویش را مبهم کند ،ناگزیر است الف -
در واقعیتها از دید قدرت بنگرد (محور حاکم) یعنى هر آنچه را که با آن
ناسازگار است ،نببیند و ب  -اطالعات را هم وارد ذهن مىشوند ،سانسور
کند .بنابراین ،باید ،در هر دو فعالیت ،بر چشمان خویش ،پرده کشد .این
پردهها سرانجام کورى مىآورند.
اینك مىتوان دانست چرا عقل جمعى جامعهاى که نسلها در
استبداد زندگى کردهاست ،کور مىشود و اعضاى آن در ظلمات فرو
مىروند و فرو مىمانند 8.در حقیقت ،ضخامت پرده ابهام اندازه حاکمیت
زور را در یك جامعه گزارش مىکند .جامعه استبدادى جامعه کوران
مىشود .اعضاى این جامعه با سانسور خود و با سانسور یكدیگر ،بازندگى
پنهان کارانه ،عقل خویش را کور مىکنند.
بدین سان ،جریان رشد ،جریان شفاف شدن فعالیتهاى عقل فردى و
عقل جمعى است و شفاف شدن به کاسته شدن از بار زور رابطهها است.
هر اندازه فعالیت عقل شفافتر ،عقل منیر و مستنیرتر و توان چشمهایش
در دیدن واقعیت آنسان که هست ،فزونتر .اما شفاف کردن فعالیت تنها
با پرده نكشیدن بر واقعیتها و سانسور نكردن اطالعات و نبستن دید
عقل با محور قدرت نیست .قدرت باکارهاى دیگرى فعالیت هاى عقل را

 -9/9دیدیم که وقتى قدرت مدار مىشود ،عقل ،براین مدار ،در

بازهم غیر شفافتر و عقل را کورتر مىکند:

واقعیتها مىنگرد .اینك که در توصیف و تحلیل تا اینجا پیش آمدهایم و

 -9/5در واقع ،تبعیضهایى راکه شناختیم تمامى تبعیضهانیستند.

دانستهایم که عقل رابطه مستقیم با واقعیتها را از دست مىدهد تا

برمدار قدرت ،عقل تبعیض هاى دیگرى رابر قرار مىکند .ازجمله این

بواسطه قدرت با واقعیتها رابطه بر قرار کند و قدرت بدون مجاز ،ایجاد

تبعیضها ،تبعیضها به سود پارهاى از فعالیتها و به زیان پارهاى دیگر

نمىشود ،مىتوانیم بفهمیم که قدرت ،در جریان توسعه خود" ،شبه

هستند :فعالیت هائى که قدرت ایجابشان مىکند ،تقدم مىجویند .در

واقعیتها" را جانشین واقعیت ها مىکند .براى مثال ،عقلى که مىخواهد

واقع ،عقل برمدار قدرت ،سلسله مراتبى را پدید مىآورد که مدار آن بر

عاملى را خدا بگرداند و پیدایش واقعیتى را بدو نسبت بدهد ،ناگزیراست

قدرت است .تا آنجا که بسا مىشود فعالیتهاى دیگر را بسود فعالیتهاى

در واقعیت دستكارى کند و آن را دروغ بگرداند ،مهمترین نظریههاى

مطلوب قدرت تعطیل مىکند .دامنه تبعیض باز هم وسیعتر مىشود و

قرنى که در واپسین سال آن هستیم ،اینسان ساخته شدهاند :فاشیسم،

فعالیتهاى اعضاى بدن نیز تابع متغیرى مىشوند که خواستهاى قدرت

نازیسم ،استالینیسم ،استبداد آسیائى ،والیت مطلقه فقیه.

هستند .چنانكه مىگویند :فالنى براى رسیدن به پول ،یا به مقام ،یا به...
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جز این نیز نمىتوانست بشود .چرا که قدرت خود ساخته تضاد و

خواب و خوراك را بر خود حرام کرد و روز شب زور زد تا به مقصود رسید!

مجاز است .ممكن نیست عقل آزاد از راه رابطه مستقیم با واقعیت،

اما فعالیت عقل اقتضاى طبیعت او است .بنابراین ،قدرت تنها جهت

فعالیتى پیدا کند که حاصل آن قدرت بگردد .هر کس تجربه کند ،در

آن را تغییر مىدهد .از این رو ،از مهمترین تبعیضها ،تبعیض بسود

مىیابد که در هر مداربستهاى ،واقعیت جاى خود را به شبه واقعیت

فعالیتهاى غیر طبیعى قدرت فرموده ،بنابراین ،ویرانگر است .بدیهى است

مىدهد .این شبیه واقعیت وارد مجموعه عناصرى مىشود که عقل را به

این تبعیض را با استفاده از کارهایى که شناختیم و کارهایى که خواهیم
شناخت ،برقرار مىکند .پس از این تبعیض ،دو رشته تبعیضها برقرار

2ـ سوره توبه آیه  7و  88و مائده  59و  58و انعام  91و اعراف  58و  61و  66و 95
و  81و هود  29و  88و...

مىشوند :الف  -تبعیضها بسود فعالیتهایى که قدرت ،جهت آنها را معین
مىکند و ب  -تبعیضها به زیان فعالیتهائى که قدرت جهت آنها را معین

8ـ تضاد و توحید ،ابوالحسن بنى صدر ،دیالكتیك استالین ،ص  889تا  887و
کارل ویتفوگل در کتاب «استبداد آسیایى» براى اثبات اینگونه استبدادها ،از
جمله در ایران ،از قول هرودوت ،جعل نیز مىکند}46{ :

8ـ سوره بقره آیه  259و انعام آیه  87و 882
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آنچه را دارد از یاد برد و میوه ممنوعه را بخورد.

ایجاد رابطهاى ناگزیر مىکنند که قدرت را پدید مىآورد .براى مثال ،دو
همسر یا دو دوست از دوستى و همسرى به دشمنى نمىگرایند مگر آنكه

با وجود این ،همچنان جاى چون و چرا است :چرا انسان توانائى

رابطه عقلها با واقعیت جاى خود را به رابطه با شبه واقعیت بدهند .در

مطلق و بالفاصله را مىخواهد؟ چون یافتن پاسخ این پرسش ،بر اصل

حقیقت ،در درون هر کس ،عقل وقتى فعالیت آزاد دارد که با واقعیتها

ثنویت ،پاسخ پیدا نمى کند ،گفتهاند ،در هستى ،اصل بر روابط قوا و تضاد

رابطه مستقیم بر قرار مىکند .زیرا معرفتى که از واقعیت بدست مىآورد،

است .بنابراین ،رابطه با میوه ممنوعه ترجمان اراده دست یابى به قدرتى

بخشى از فعالیت عقل است .اگر در این معرفت مجاز نباشد ،عقل تن به

است که به دارنده آن امكان مىدهد ،تفوق و تسلط داشته باشد .این نظر،

جبرى نمىدهد که تضاد را جانشین توحید مىکند .زیرا مجاز(= ناحق)

خود ،دو نظر را در بر مىگیرد :بنابر یكى ،در روابط قوا ،دست باالى دست

در مجموعه فعالیتهاى عقل ،که به صدور حكم مىانجامند ،شرکت

بسیار است و قدرت ویرانگر ،سرانجام غالب و مغلوب را ویران مىکند و،
8

مىکند .مجاز وقتى عامل اصلى صدور حكم مىشود ،که عقل حكم

بنا بر دیگرى ،قوىتر انتخاب مىشود و مىماند و ضعیفتر مىمیرد .اما

برقرارى رابطه قوا و نزاع را صادر مىکند .پس ،باید بدانیم ساز و کار عامل

رابطه قوا و تضاد ،خواه دیالكتیكى و چه غیر آن ،بدون مجاز و بنائى

اصلى شدن مجاز کدام است؟ براى اینكه رابطه توحید به رابطه تضاد

تصورى و جبرى باز تجربه ناپذیر ،به تصور نیز نمىآید چه رسد به اینكه

برگردد ،حضور یك عامل خارجى ضرور مىشود .در صورتى این عامل

سازندگان این نظرها بتوانند ،به چراهاى فراوانى  ،پاسخ بدهند؟

رابطه مستقیم یكى از دو دوست و یا یكى دو همسر و یا هر دو آنها را با

سازندگان این نظرها ناگزیرند روابط قوا را نتیجه رابطه با محیط زیست

یكدیگر ،به رابطه غیر مستقیم ،به رابطه از راه خود ،بدل کند ،امكان

بگردانند .اما ،بدین کار ،نه تنها ،مىپذیرند که عامل بیرونى (طبیعت)

تبدیل رابطه توحید به رابطه تضاد پیدا مىشود .در این جریان ،یكى از

مداخله مىکند تا توحید را به تضاد برگرداند ،بلكه هنوز براى پرسشى

آن دو یا هر دو ،نیاز به شبه واقعیت پیدا مىکنند تا عقل او بتواند یا

پاسخ ندارند .براى این پرسش :چرا طبیعت جانبدارها را گرفتار تضاد و

عقلهاى آنها بتوانند بر وجوب دشمنى ،حكم دهد یا دهند .اما عامل

حذف یكدیگر مىکند؟ اگر سرشت طبیعت و تقدیر جبر است ،با وجود

خارجى چگونه وارد رابطه توحید مىشود؟

این سرشت ،چگونه طبیعت هستى یافت؟ هنوزاین پرسش پاسخ نجسته،

 -9/8تااینجا دانستیم که ممكن نیست معرفتهاى نسبى و

پرسش دوم مطرح مىشود :واپسین قوى که مىماند کیست؟ آیا با ماندن

حقهاى نسبى موجب جدائى و نزاع شوند .این نا حق هاى نسبى هستند

او و از میان رفتن دیگر جانداران ،تنازع براى بقاء پایان مىیابد؟ اگر آرى

که یگانگى را به دو گانگى و دو گانگى را به خصومت بدل مىکنند .حال

پس در هستى ،اصل بر تنازع بقاء نیست و اگر نه ،نظریه متناقض (تنازع

گوئیم ،در مثال دو دوست یا دو همسر ،عامل بیرونى مىتواند چیزى یا

براى بقاء) است و بنا بر آن ،سرانجام طبیعت ،نیز ،نیستى مىشود.

کسى باشد که یكى ،یا هر دو آنها ،آن یا او را ،براى خود مىخواهند :یكى

 - 9/7تجربه تضاد ،وقتى دوضد در بیرون یكدیگر قرار مىگیرند -

از دو همسر مجذوب شخص دیگرى مىشود ،یابه فعالیتى مىپردازد که با

مثل خصومت میان دوکس  ،-معلوم مىکند تضاد قانون مرگ است .اما

همسرى سازگارنیست .یكى از دوست موقعیتى را پیدا مىکند و یا

تضاد «دیالكتیكى» به تجربه در نمىآید .یكى از دو ضد را سازنده آن

رابطهاى بر قرار مىکند ،که دیگرى آن را مخل دوستى مىداند و ...اما چرا

تصور کرده و سرانجام جبرى را نیز سازنده گمان بردهاست .محال است،

عامل خارجى مىتواند وارد رابطه بشود؟ زیرا وقتى به فعالیت طبیعى

در مقام تجربه گر ،بتوان وارد آن شد .براى مثال ،در تضاد اجتماعى،

عقل آزاد باز مىگردیم ،به یاد مىآوریم که نیاز به بى کران الاکراه و رابطه

کسى که وارد این قالب مىشود ،به قول اهل این نظر« ،جهت عمومى

با حق مطلق (وقتى هم نزدیك از رگ گردن و هم در بى نهایت قرار

تحول» را انتخاب مىکند .بنابراین ،خود را به جبر تحول مىسپرد .نه

مىگیرد )،دارد .پس اگر دو دوست یا دو همسر ،بر اصل موازنه عدمى،

میزانى در کار است که عملها را بدان بسنجد و نه سرانجام را او مىتواند

توحید نجسته باشند ،حد یكدیگر شدهاند .با وجود این حد ،پیدا شدن

به چشم ببیند .زیرا جامعه آرمانى خالى از تضاد ،در پایان تحولى قرار

عامل خارجى به عقل امكان مىدهد از محدوده بیرون رود .از این رو ،هر

مىگیرد که «انتخاب کننده» جهت تاریخ زمان تحقق آن را نمىداند .اگر

رابطهاى که از راه حق مطلق (خدا) بر قرار نشود ،به جبر ،در معرض فساد

هشیار باشد ،به خود خواهد گفت اگراین سیر جدالى واقعیت مىداشت،

است 8.اما چطور مىشود و چرا دو کس محدوده یكدیگر مىشوند؟ اگر

محلى براى انتخاب او نمىماند .بهررو ،پس از قرنى ،هم در علم و هم بنابر
جهت یابى تحول جامعهها ،بطالن این تضاد مسلم گشت.

آزادى ذاتى هستى نبود و عقل آزاد در فعالیت خویش نیاز به حق مطلق
بمثابه هدف و جهت یاب نداشت ،این پرسش پاسخ پیدا نمىکرد .ما
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در عوض ،توحید تجربه کردنى است .اگر جبر تجربه کردنى نیست،

مىدانیم که ،با جانشین واقعیت کردن مجاز و اسطوره ،رابطه توحید به

آزادى تجربه کردنى است .از جمله ،روزانه ،هر بار که «میوه ممنوعه» را

2

مىخوریم ،مىتوانیم از خود بپرسیم چرا اینكار را کردهایم؟ وقتى خود

زندگىهاى روز مره انسانها ،در رابطه هایى هستند که با یكدیگر ،بر قرار

تجربه مىکنیم ،در مىیابیم که بنابر آزادى مىشود ،مىتوان از آن غافل و

مىکنند .با وجود این ،جاى چرا باقى است :اگر فعالیت طبیعى عقل آزاد

گرفتار جبر زور شد .خوردن "میوه ممنوعه" با غفلت از آزادى آغاز

نیاز به فضاى باز الاکراه و رابطه با حق مطلق (=خدا) دارد ،چرا عقل

مىگیرد .در پى این غفلت ،بى کران الاکراه جاى به تنگناى «هم اکنون،

مىپذیرد رابطه با میوه ممنوعه را جانشین رابطه با خدا کند؟ این پرسش

همین جا» مىدهد .مطلقى که نزدیك و دور ،بى نهایتى بود ،که هم فضا و

را که عمومى کنیم ،عبارت مىشود از :اگر اصل بر روابط قوانیست ،چرا

هم جهت نما و هم هدف صیر عقل آزاد است ،جاى به مطلقى مىدهد که

رابطه تضاد بدل مىشود و مثال شیطان و آدم و میوه ممنوعه،

انسانها زندگى در فطرت را با زندگى در روابط قوا جانشین مىکنند؟
مىگویند و فراوان که میل مهار نكردنى به «داشتن همه چیز و در دم» به

8ـ در باب داروینیسم اجتماعى و «لیبرالیسم وحشى» ،کتابهای فراوان نوشته
شدهاند .پیرامون «ایدئولوژى» ماوراء ملىها و گروههاى اجتماعى که تكیه گاه آنها
هستند ،نیز ،بسیار کتاب نوشتهاند .براى اطالع از وجود دو نوع داروینیسم چپ و
راست ،نگاه کنید به {}49

8ـ سوره انبیاء آیه  22و نمل  84و بقره  29و  215و  216و رعد  25و فجر  82و...

4ـ در تضاد و توحید ،آراء برخى از فیلسوفان مارکسیست که به بطالن «تضاد
دیالكتیكى» رسیدهاند ،آمدهاند}48{ :

سخن دیگر خواستن قدرت (= توانائى) در دم ،موجب مى شود که آدمى

2ـ سوره بقره آیه  84و  85و 86
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توحید با معشوق را مىجوید .نیاز جنسى در مدار باز غریزه جنسى -

زندان تاریك عقل است« .میوه ممنوعه» این زندان است.
در حقیقت ،عقلىکه از آزادى غافل مىشود ،این غفلت را همزمان

عشق ارضاء مىشود و التذاذ کامل است .اما همینكه قدرت محور و مدار

با خواستن مطلق (علم ،قدرت در اشكال گوناگونش ،پول ،مقام و )...انجام

مىشود ،عشق ،در ارضاى نیاز جنسى به قصد احساس قدرت ،ناچیز و

مىدهد و نمىداند از دست مىدهد و به دست نمى آورد .عقل او با از

التذاذ ناقص مىشود .پر شمار کردن همخوابه و اظهار عشق ،از زبان

دست دادن آزادى و با بى کران الاکراه را در محدوده «هم اکنون ،همین

قدرت (فرآوردههاى بسیار که تولید مىشوند و مصرفى جز اظهار عشق =

جا» ناچیز کردن ،توانائى انجام فعالیت طبیعى خود را نیز از دست

هوس ندارند) ،فرسایش عمومى و زودرس ببار مىآورد.

مىدهد .بنابراین ،جز اطاعت کورکورانه از آن رهبرى که در بیرون او قرار

بدین قرار ،فعالیت عقل قدرت مدار خاصه ویرانگرى روز افزون رانیز

مىگیرد ،دیگر کارى از او ساخته نیست .به ترتیبى که دیدیم ،این اطاعت

پیدا مىکند و این ویرانگرى را از خود عقل شروع مىکند .میزان

کورکورانه شدنى نیست مگر به تبدیل نیرو به زور و بكار بردن آن در

ویرانگرى فعالیتهاى این عقل ،اندازه پایبندى عقل را به قدرت بدست

تغییر جهت دادن به فعالیتهاى استعدادهاى آدمى .بدین سان ،پاسخ

مىدهد .عقل آزادى خود را وقتى بدست مىآورد که جهت فعالیتها از

پرسش این مىشود« :میوههاى ممنوعه»اى که ما آدمیان ،همه روز،

قدرت و ویرانگرى به آزادى و رشد باز گردد .در این جهت ،هراندازه

مىخوریم گواهى مىدهند که آزاد آفریده شدهایم و غفلت از آزادى،

فعالیتها به خط عدالت که خط جداکننده بودها از نبودها ،خط جدا
کننده پندار و گفتار و کردار خالى از زور از پندار و گفتار و کردار زورمایه

امكان دارد.

است ،نزدیك تر ،وجدان عقل به آزادى خود ،کاملتر و شفافتر و:
 -9/88خاصههاى دهگانه باال به فعالیتهاى عقل قدرت مدار خاصه
یازدهمى مىبخشند :دو گانگىها و تقابلها .بار دیگر بیادر آوریم که
فعالیتهاى طبیعى عقل آزاد را نمىتوان از او ستاند .قدرت تنها مىتواند
جهت این فعالیتها را تغییر دهد .در نتیجه ،استعداد آدمى را به خدمت در
مىآورد و این رهبرى نیرو را ،با تبدیل کردن به زور ،در ویرانگرى بقصد
قدرت جستن یا بر قدرت افزودن ،بكار مىاندازد.
از این رو ،فعالیتهاى عقل ،وقتى از آزادى غافل مىشود ،نیاز دارند،
روش و زبان نیز تغییر کنند .به ترتیبى که دیدیم ،از خود بیگانه کردن
نیرو ،توجیه مىطلبد و این توجیه است که دو گانگىها را پدید مىآورد:
مصلحت که بهترین روش عمل به حق است ،از حق جدا مىشود و بیرون
حق قرار مىگیرد .بدى که نبود خوبى است ،واقعیت باور مىشود و
دوگانگى ،بد و بدتر محدوده انتخاب عقل مىگردد .بدیهى است این
دوگانگىها ،بدون دوگانگى روش با هدف ،ساخته نمىشوند .هدف خوب
وسیله بد را توجیه مىکند ،دروغى است که عقل قدرت مدار به خود
مىقبوالند .بدین خاطر است که عقل دو زبان و دو روش پیدا مىکند :در
علن ،قدرت زبان مصلحت بیگانه و بلكه ضد حقیقت را بكار مىبرد .و در
خلوت خود ،زبانش زبان حقیقت مىشود .اما ،بهمان ترتیب که عقل به
تسخیر قدرت در مىآید ،در خلوت نیز ،زبان مصلحت ،بطور روز افزون،
جانشین زبان حقیقت مىشود .هر گاه عقل همچنان از آزادى خود غافل
بماند ،سر انجام ،گرفتار «جنون قدرت» مىشود .در حقیقت،

اگر تجربه کنیم ،در مىیابیم که مىتوانیم از آزادى غفلت نكنیم .اگر
غفلت نكنیم« ،میوه ممنوعه» نیز نمىخوریم و ،در راه رشد ،شتاب نیز
مىگیریم .یكبار دیگر ،به اهمیت اصل راهنما پى مىبریم :موازنه عدمى را
تمرین همه روزه کردن ،غفلت نكردن از آزادى است .در جریان غفلت از
آزادى و خوردن «میوه ممنوعه» ،موازنه عدمى به وارونه آن ،ثنویت تك
محورى ،بدل مىشود و آدمى گمان مىبرد ،میان او و دلخواهش ،فاصلهاى
نیست .کافیست دست دراز کند و آن را بچیند .اما تا همه چیز را از دست
ندهد ،نمىتواند دست دراز کند .از اینرو ،اصل ثنویت تك محورى ،اصل
راهنماى ویرانگرى و مرگ مطلق است و این ویرانگرى با ویرانگر شدن
عقل در فعالیت هایش آغاز مىشود:
 -9/81بدینسان ،با انتقال رهبرى فعالیتهاى عقل به قدرت،
فعالیتهاى طبیعى ،فعالیتهائى با خاصه ویرانگرى مىشوند .به ترتیبى که
دیدیم و در جاى خود بسط خواهیم داد ،با رهبرى یافتن قدرت ،مدار باز
که آن را مدار باز مادى معنوى خواندهایم 8به مدار بسته مادى  -مادى
بدل مىشود .در این مدار نیازهاى غیر مادى را نیز باید با فرآوردههاى
مادى برآورد .روز افزونى ندرت عمومى بدین سان به انسانها و طبیعت
تحمیل مىشود .در این مدار بسته ،اصل راهنما و وسیله و روش و هدف
فعالیتهاى عقل را قدرت معین مىکند .در نتیجه ،عقل از راه محدودتر
کردن دایره فعالیتهاى خویش و از رهگذر این فعالیتها ،گوهر آزادى را گم
مىکند .فعالیتهائى که رشد استعدادهاى آدمى ایجابشان مىکند ،به
فعالیتهایى جاى مىسپارند که بیانگر بردگى انسانند .از خود بیگانگى

 - 9/82استعدادهاى گوناگون انسان گویاى این واقعیتند که

عقل از راه فعالیتهایش همین است .براى مثال ،دانشمندى که اختراعى

فعالیتهاى عقل ،یك مجموعه را تشكیل مىدهند .بدین قرار ،مشكل

مىکند و آن را مایه تحصیل سرمایه و بكارانداختن سرمایه مىکند،

نیست بدانیم وقتى رهبرى بخشى از فعالیتهاى عقل در دست قدرت قرار

بتدریج که سرمایه بزرگ مىشود و دانشمند به خدمت آن در مىآید،

مىگیرد ،مجموعه فعالیتهایش ترکیبى از فعالیتهاى آزاد و فعالیتهاى

مدار عقل او ،که مدار باز علم  -علم بود ،مدار بسته سرمایه  -سرمایه

تحت جبر قدرت مىشود .در این ترکیب ،فعالیتها ضد و نقیض هستند.

مىشود .فعالیت استعداهاى علمى او جاى به فعالیتى مىسپرند که قدرت

لذا ،تنشهایى که پدید مىآیند و شدت مىگیرند ،نیاز به مخدرها را

(= سرمایه) ایجابشان مىکند.

بوجود مىآورند و بسا از مخدرها نیز کار ساخته نمىشود .چرا که هر

در این مثال ،رهبرى فعالیت عقل به خارج (سرمایه) انتقال مىیابد.

فعالیت جزئى از مجموعه فعالیتها است .بنابراین ،تضاد نه میان دو فعالیت

مدار فعالیتهایش بسته مىشود و فعالیتهاى آزاد عقل جاى به فعالیتهاى

که میان دو مجموعه پدید مىآید .اما همین دو مجموعه ،خود ،جزئى از

قدرت فرموده مىسپارند .استعداد علمى تباه مىشود تا یك دانشمند به

مجموعهها هستند که با یكدیگر یك مجموعه بغرنج را مىسازند.

یك سرمایه ساالر بدل شود .عمومىتر از این مثال ،از خود بیگانه شدن

مجموعهاى که در آن ،فعالیتهاى عقلى انجام مىگیرند که میان آزادى و

عشق در هوس و شهوت رانى است :عقل آزاد ،وقتى بنابر استعداد انس و

قدرت حیران است.

عشق ،فعالیت مىکند ،به دل مىاندیشد .به سخن دیگر ،بر موازنه عدمى،

در صورتى که مجموعهها مجموعه هائى باشند که با هم مجموعه
بغرنجى را بسازند که عقل را از آزادى خود آگاه نگاه مىدارد،
فعالیتهایش ،صفت آزاد پیدا مىکنند .چنانكه ،هر بار ،قدرت بخواهد به

8ـ مادیت و معنویت را با مطالعهاى که زیر عنوان «مداربسته و مدار باز» انجام داده
ام ،کاملتر کردهام.

فعالیتى جهتى بدهد ،که صفت آزاد را از آن مىستاند ،مجموعهها که
58

مجموعه بغرنج را بوجود آوردهاند ،آزادى را به یاد عقل مىآورند و از بروز

اما آن مجموعهها عبارتند از:

تضاد پیشگیرى مىکنند .اما اگر مجموعهها مجموعه هائى باشند که عقل

 -8کسى که دروغ مىگوید مىخواهد با فریب دیگرى به هدف خود

رااز آزادى خویش غافل و پایبند قدرت کنند ،هر فعالیت عقل جهتى را

برسد .پس در رابطهاى که با دیگرى بر قرار مىکند ،سود برنده (محور

پیدا مىکند که قدرت مىخواهد و تضاد ،با جانشین فعالیت آزاد شدن

فعال) او و زیان دهنده دیگرى (محور فعلپذیر) و هدف سودى است که
از فریب بدست مىآید .ثنویت تك محورى همین خود را محور فعال و

این فعالیت ،حل مىشود.
و هنوز ،فعالیتهاى عقل ،بیانگر دو رشته مجموعهها هستند:

دیگرى را محور فعلپذیر کردن است .این اصل راهنما ،با روش (دروغ) و

* دو مجموعه ضد و نقیض ،یكى مجموعهاى از رهبرى و اصل راهنما

هدف (سود حاصل از دروغ) یك مجموعه مىسازند .بدون تغییر اصل
راهنما و هدف ،ممكن نیست بتوان روش یا وسیله را تغییر داد .هنوز

و هدف و روش سازگار با فعالیت آزاد عقل و دیگرى مجموعهاى از
رهبرى قدرت و اصل راهنما و هدف و روش در خور قدرت .اگر فعالیتهاى

 -2دروغ باید بتواند در دیگرى مؤثر شود .با طرز فكر او بخواند ،راه

عقل در چنبره دو مجموعه ضد و نقیض بعمل آیند ،هم خود ضد و نقیض

چون و چرا کردن را بر او ببندد .براى آنكه عقل شنونده تناقضهاى موجود

مىشوند و هم رابطه عقل را با واقعیتها ،ضد و نقیض مىگردانند.

در دروغ را نبیند و واقعیتى را که دروغ مىپوشاند ،نشناسد ،دروغ،

در حقیقت ،عقل در رابطهاى که با واقعیتها برقرار مىکند ،وقتى

همواره ،با اشكال دیگر زور (تهدید ،تطمیع ،بهتان ،تحریك ضعفها از راه

رابطه را آزادانه برقرار مىکند که مجموعه بغرنج ،که سازماندهى عمومى

تملق ،تحریك عواطف ،انواع سانسورها ،تغییر معانى کلمات و )...همراه

فعالیتهاى عقل است ،با فعالیت آزادش ،سازگار باشد .اگر چنین شود،

است .در سخنان قدرتمدارهاى دروغ زن تأمل کنید ،در آنها ،تمامى

اصل راهنما و هدفهایى که برگزیده مىشوند و ،در نتیجه ،روشهایى که

روشهاى تخریبى را که با دروغ همراه مىشوند ،مىیابید .بنابراین ،هر

بكار مىروند با فعالیت آزاد عقل سازگار و رابطه مستقیم و آزاد با

دروغ ،با مجموعهاى از فعالیتهاى مخرب همراه مىشود تابتواند در

واقعیتها را میسر مىگردانند .اگر چنین نشود ،اصل راهنما و هدفهایى

دیگرى مؤثر شود .براى ترك کردن دروغگوئى ،دو مجموعه نیز باید تغییر

که برگزیده مىشوند و ،در نتیجه ،روشهایى که بكار مىروند ،رابطه

کنند :یكى مجموعهاى که دروغ یكى از اجزاى آنست و دیگرى،
 -8مجموعهاى که ساخت و سازمان عقل دیگرى را تشكیل مىدهد

مستقیم و آزاد با واقعیتها را غیر ممكن مىکنند.
بدین قرار ،اصالح و انقالب دو کارى مىشوند که هیچیك را بجاى

و بنااست دروغ در آن کارگر شود .بنابراین ،تا وقتى ساخت و سازمان

دیگرى نمىتوان بكار برد :وقتى سازماندهى عمومى عقل با فعالیتهاى

عقلهاى افراد و نیز عقل جمعى آنها دروغپذیر باشد ،به فردها و جمعها

آزاد سازگار است ،اصالح یك فعالیت ،تصحیح یك روش ،دقیق و شفاف

دروغ خواهند گفت .در حقیقت ،دروغپذیر ،با دروغگو ،در ساختن و

کردن یك هدف ،محل پیدا مىکند .اما وقتى سازماندهى عمومى فعالیت

گفتن دروغ شرکت مىکند .اگر دروغ پذیرها ترك اعتیاد کنند،

عقل با قدرت سازگار مىشود ،اصالح هر فعالیت ،نیاز به اصالح مجموعه

قدرتمدارها پیدا نمىشوند و به آنها دروغ نمىگویند .و هنوز،

بغرنج پیدا مىکند :انقالب یا تغییر سازماندهى عمومى .از این رو ،آنهایى

 -4اما براى اینكه دروغ زن دروغ را بسازد و ثنویت تك محورى را

راکه سلم و صلح را انتخاب مىکنند و راه «آزادى و رشد» را در پیش

اصل راهنما کند ،باید بیان قدرت ،نزد عموم ،جاى بیان آزادى را گرفته

مىگیرند ،قرآن  -بمثابه روش رشد در آزادى  -به اصالح مىخواند .و به

باشد .براى مثال ،اگر اسالم و باورهاى دیگرى که انسانها بدانها گرویدهاند،

آنهایى که در بیراهه قدرتمدارى هستند ،روش تغییر و باز آمدن به راست

به قدرت اصالت نداده باشند ،دروغ قابل ساختن و اظهارکردن نمىشود.
زیرا بیان قدرت ،با تغییر معانى کلمات (توحید ،دین ،حق ،مصلحت،

راه رشد در آزادى را مىآموزد.
*  -در واقع ،بر هراصل و باور راهنمائى ،کارى شدنى است .براى

آزادى ،عشق ،استقالل ،علم ،رشد و ترقى ،انقالب ،اصالح ،عدالت ،والیت

مثال ،در استبداد ،تنها روشهاى دروغ سازى و زورگوئى و جنایت و فساد

و قدرت ،صلح ،جنگ ...نخستین قربانیان تغییر دادن معانى هستند)،

هستند که مىتوانند اصالح شوند .اما اصالح ،بمعناى بیرون آمدن از

ساختن دروغهائى را میسر مىکند که دروغ پذیرها مىتوانند باور کنند.
در حقیقت ،قدرت مدارى موجب مىشود که عقل نتواند واقعیت را

استبداد ،محال است.

همانطور که هست ببنید .بنابراین ،بخشى از دروغ را قدرت مدارى ساخته

اگر شما ایرانیانى انقالبى را ممكن کردید که بشریت را وارد عصر

است .پس ترك دروغ گوئى و افتادن در راه رشد ،نیاز به ترك مجموعهاى

جدیدى کرد ،در عیبهاى خود تأمل مىکردید ،مىدید که براى مثال،

دارد که بدان «بیان قدرت» گوئیم .و باز،

 -درمان کردن اعتیاد از راه اعدام و زندان و یا حتى خوراندن دارو

 -5اما آدمى تنها یك استعداد ندارد ،شش دسته استعداد دارد.

ممكن نمىشود .همانطور که مىبینید ممكن نیز نشد و روز به روز دامنه

عقل پایبند قدرت نمىتواند دروغ را بسازد اگر جهت فعالیتهاى

اعتیاد گستردهتر نیز گشت.
 -اگر کسى بخواهد دروغگوئى را ترك کند ،تنها با گفتن این جمله:

استعدادها را تغییر ندهد و با دروغ سازى همساز نگرداند .اینست که

«تصمیم گرفتم دیگر دروغ نگویم» ،نمىتواند دروغگوئى را ترك کند .چرا

ترك دروغگوئى نیاز به تغییر جهت مجموعه فعالیتهاى همه استعدادهاى

که عقل او ساختى را پیدا کردهاست که جز به بهتر کردن فن دروغ ،توانا

انسان دارد .و باز
 -6دروغ جز پوشاندن واقعیت نیست .از این رو ،هم با واقعیتى که

نیست.
 -اگر...

مىپوشاند ضد و نقیض است و هم خود متناقض است .بنابراین

این ضرب المثل« ،ترك عادت موجب مرض است» ،حاصل تجربه

مجموعهاى از تناقضها است .ساختن این مجموعه از عقلى بر مىآید که

انسانیت است .اما اگر ندانى چرا ترك عادت موجب مرض مىشود ،پیروى

اصل راهنمایش ثنویت تك محورى و مدار فعالیتهایش قدرت باشد .این

از آن ،بسا موجب تسلیم شدن به جبر فساد مىشود .چرا که ترك عادت

عقل دروغ را متناسب با معلومات و اطالعات در دسترس خود مىسازد.

تا وقتى مجموعههائى تغییر نكنند که عقل آدمى را در چنبره خویش

اما عقل قدرت مدار ،معلومات و اطالعاتى را که ناقض درکش از قدرت

گرفتهاند ،شدنى نیست .از این روست که فرمود« :تا تغییر نكنى ،خداوند

هستند ،به خود راه نمىدهد .پس دروغ بمثابه مجموعه تناقضها ساخته

چیرى را در تو تغییر نمىدهد».

عقلى است که خود مجموعهاى از معلومات و اطالعات سازگار با قدرت
52

مىآید ،معرف دانش یافن نیست .بدین قرار ،عقل آزاد با وسیله و هدفى

است .پس ،بخش عمده چنین مجموعهاى ،دروغ است.
 -9اما دروغ ساز ،بعنوان انسان ،فعالیتهاى حیاتى نیز دارد .بنابر

رابطه بر قرار مىکند که واقعیت دارند .به سخن دیگر ،عقل وقتى آزاد

این ،عقل او تنها دستگاه دروغ سازى نیست .فعالیتهاى حیاتى را

است که میان سه حق ،عقل و وسیله و هدف ،رابطه بى واسطه برقرار

نمىتوان با دروغ انجام داد .لذا ،او گرفتار دوگانگى ناسازگار است.

مىشود .یعنى عقل آزاد با وسیله و هدفى که حق نیستند ،رابطه برقرار

فعالیتهاى طبیعى و فعالیتها بر مدار قدرت با هم ناسازگارند و او محل نزاع

نمى کند .در حقیقت ،آدمى همواره از واقعیتهاى در دسترس اما بسیار

این دو مجموعه فعالیتها است .دو مجموعه فعالیتها یكى بیانگر عقل

مهم غفلت مىکند .از جمله ،از این واقعیتها:
 -8دروغ جز پوششى بر قامت راست نیست .باطل نیز پوششى بر

قدرت مدار و دیگرى ترجمان عقل آزاد مىشوند .یكى مدار بسته و

حق بیش نیست.

دیگرى بى کران الاکراه را گزارش مىکنند .این دو گانگى است که

 -2هر حقى را با هر پوششى نمىتوان پوشاند ،نوع پوشش (=

بیشترین فشار را به انسان قدرت مدار وارد مىکند و براى گریز از این

باطل) را حق معین مىکند .و

فشار است که او در پى مسكنها مىشود.
بدین قرار ،براى ترك عیب دروغگوئى ،عقل را باید از هفت مجموعه

 -8بنابراین ،هر حقى آن پوشش باطل راپیدا مىکند که اگربرگیرى

آزاد کرد که با یكدیگر مجموعه بغرنجى رابوجود مىآورند .حال چگونه

حق نمایان مىشود .از اینجا ،حق شفافیت طلب است و باطل ابهام طلب.
براى مثال ،اگر مأموران یك قدرت استبدادى به خانهاى مراجعه
کنند و بپرسند على ،عضوى از اعضاى خانواده در خانه هست یا خیر؟ و
اگر بنا بر حكم «دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنهانگیز است» ،اهل
خانه بخواهند به مأموران دروغ بگویند ،آیا نمى گویند که «على در خانه
نیست»؟ بنابراین« ،بودن در خانه» (= حق) را تنها با یك دروغ (نبودن)
مىتوان پوشاند .اگر مأموران وارد خانه شوند .هنگامى مىتوانند به اهل
خانه بگویند «چرا دروغ گفتید؟» که ببینند على در خانه هست .پیدا
شدن على در خانه ،گویاى این حق است که واقعیت با مجاز رابطه برقرار
نمىکند با واقعیت رابطه بر قرار مىکند .در حقیقت ،هر واقعیتى اگر
هست ،جا و مكانى دارد و جا و مكان او ،واقعیتهاى دیگرند :على در خانه
و عضو خانواده است.

مىتوان پذیرفت قدرتى که ،از زور ،در اشكال جنایت ،خیانت و فساد،
مایه گرفتهاست ،بدون تغییر ساخت و سازمان آن ،بتواند  -حل مسائلى
را که ببار مىآورد ،پیش کش!  -خود را اصالح کند؟ عقل را که از بند
مالحظهها آزاد کنى ،مىبینى:
در آزادى ،در رشد در آزادى ،تنها اصالح ممكن است .زیرا انقالب
بیرون رفتن از راه به بیراهه مىشود .در قدرت مدارى ،تنها انقالب (= باز
یافتن آزادى و راست راه رشد در آزادى) ممكن است .زیرا اصالح قدرت،
موانع برخود افزودن ،متمرکز و فراگیر شدن آن را ،از میان برداشتن
است .به سخن دیگر ،حقوق انسان و طبیعت را پایمال کردن است.
* اما عقل فعالیتهاى طبیعى نیزدارد .پس دروغ گزارشگر
مجموعهاى از فعالیتهاى ناسازگار مىشود:

بدین قرار ،تقدم مصلحت بر حقیقت ،که اصل راهنماى قدرت مدارى

مجموعه بغرنج از یك رشته مجموعهها پدید مىآید .براى آنكه

است و چون قدرت را مطلق کنى ،تقدم مصلحت بر حقیقت نیز مطلق

دروغگو دروغ نگوید کافى نیست به خود بگوید دیگر دروغ نخواهم گفت،

مىشود ،با حاکم کردن دروغ ،عقل را از کار طبیعى باز مىدارد .زیرا

بلكه الزم است خود را از مجموعه باال و از سازماندهى عمومى آزاد کند

رابطهاش را با واقعیت قطع مىکند .توضیح اینكه در جامعهاى راست فتنه

که عقل قدرت مدار از آن مجموعه مىسازد .بیان آزادى را جانشین بیان

انگیز مىشود و دروغ مصلحت آمیز ،که قدرت( =زور) حاکمیت عمومى

قدرت و موازنه عدمى را جایگزین ثنویت تك محورى و دوستى و توحید

بر روابط اعضاى آن پیدا کردهباشد .از آنجا که قدرت جهت ویرانگر

با دیگرى را جانشین رابطه فریب دهنده  -فریب خورنده کند 8:تا تغییر

بخشیدن به نیرو است ،با حق نمىتواند رابطه برقرار کند .بنابراین ،راست

نكنى ،تغییر نمىدهدى .بدین ترتیب ،اصالح قدرت ممكن نیست و

«فتنهانگیز» مىشود .اما هر دروغى حقى را مىپوشاند .وقتى انواع دروغ

انقالب به معنى آزادى از مجموعههاى باال و از ساخت و سازمان عقل ،بر

،انواع حق ها را پوشاندند ،عقلها در ظلمات فرو مىروند .و از آنجا که

مدار قدرت ،ضرور است .حال آنكه اگر فریبكار بخواهد دروغ خویش را

واقعیتها با یكدیگر است که مىتوانند رابطه بر قرار کنند ،در ظلمات

مؤثرتر کند ،نیاز به انقالب ندارد ،کافیست با استفاده از علم و فن و

پوششها که دروغها مىباشند  ،رابطه عقلها با واقعیتها قطع مىشود و

دادهها و اطالعات ،دروغ را چنان بپوشاند که فریب پذیر ،آن را راست

رشد ناممكن مىگردد .بدین سان ،در آزادى ،دروغ فتنهانگیز مىشود و

بپندارد و بپذیرد.

مصلحت روش بیان حق مىگردد .و در استبداد ،دروغ مصلحتآمیز و
جانشین راست و حق مىشود.
اما اگربپرسى مصلحت چیست؟ کسى را نمىیابى که بتواند تعریفى

 8ـ عقل و واقعیتها

از آن بدست دهد که ،بنابرآن ،مصلحت هستى قائم به خود داشته باشد.
زیرا تنها حق از خود هستى دارد .بنابراین ،مصلحت وقتى روش عمل به

 - 8عقل وقتى آزاد است که با واقعیت رابطه مستقیمى برقرار کند.

حق نیست ،جانشین حق نمىشود ،دروغى مىشود که حق را با آن

رابطهاى که بدان ،بتواند بر واقعیت معرفت آزاد پیدا کند .معرفت آزاد

مىپوشانند .پس ،نوع هر مصلحتى نوع حقى را که مىپوشاند ،بدست

است وقتى عقل در روش و در هدف ،واقعیت را با مجاز در نیامیزد .براى

مىدهد .چنانكه در مثال« ،على در خانه نیست» ،این دروغ  ،راست را

اینكه ،عقل ،در روش و هدف ،تنها با واقعیت سر و کار پیدا کند ،نخست

یعنى «بودن على در خانه» ،را مىپوشاند .بدیهى است ،با کشف حقیقت،

باید مطمئن شود ،روش و وسیله کار و هدف ،هر دو واقعیت(= حق)

نه تنها على که دیگر اهل خانه نیز گرفتار و فتنهاى که دروغ پدید

هستند .براى مثال ،اگر کسى بخواهد مدرك تحصیلى بدست آورد و براى

مىآورد ،بزرگتر از فتنهاى مىشود که اهل خانه گمان مىبردند راست بر

رسیدن به هدف ،تقلب کند ،وسیله زور مىشود و هدفى که بدست

مىانگیزد .به اینجا که مىرسى این پرسش پیش مىآید :وقتى راست و
دروغ هردو فتنهانگیز مىشوند چه باید کرد؟ پاسخ این پرسش را در
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«حقیقت و مصلحت» 8یافتهام .در اینجا ،برآن مىافزایم که دروغ

نكند که ساختن از راه ویرانگرى ،وقتى میسر است که ،در اندازه،

مصلحتآمیز نیست و راست فتنهانگیز نیست .اگر سخنى فتنهانگیز

ویرانگرى بزرگتر از سازندگى باشد ،نه آزادى خود را از دست مىدهد و

شود ،راست نیست و اگر سخن حقى بهترین بیان را بجوید ،آن بیان

نه نیرو را زور مىگرداند .بنابراین ،سرمایه از راه برداشت از کار انسان و

مصلحت بمثابه روش ابراز حقیقت است .پس در مدار بسته "حق را باید

طبیعت دوبرابر نمىشود ،مگرآنكه ویرانى که ببار مىآورد بزرگتر از

گفت و یا باید آن را با دروغ پوشاند و مصلحتش خواند" ،نباید ماند .زیرا،

سرمایه باشد که بر سرمایه موجود مىافزاید.
* پرسش مهمى که محل پیدا مىکند ،اینست :آیا وقتى سرمایه یا
نظریه علمى یا باور محور مىشود ،عقل همچنان توان ابداع ،کشف،
بخصوص خلق را دارد یا آن را از دست مىدهد؟
 فرض مىکنیم کسى نظرى را محور مىکند .براى مثال ،لیبرالیسم،یا ناسیونالیسم ،یا سوسیالیسم را ،اگر عقل او اثبات صحت یكى از این
نظرها و ابطال نظرهاى دیگر را هدف کند ،عقل او جز پوشاندن عیبهاى
نظر محبوب و یافتن عیب هاى نظرهاى مغضوب ،روشى را نمىتواند در
پیش بگیرد و در پیش نمىگیرد .به سخن دیگر دو رابطه با دو واقعیت را
از دست مىدهد :رابطه با واقعیت وقتى وسیله است و رابطه با واقعیت
وقتى هدف مىشود .در اینجاست که پاى زور بمیان مىآید .حق صفت
هاى مطلق و نسبى پیدا مىکند .چرا که وقتى هر کس نظر محبوب خود
را حق ونظرهاى دیگر را ناحق مىگرداند ،دونوع رابطه میان کسها بیشتر
پدید نمىآیند:
یكم  -حق نسبىاست ،بنابراین ،هر کس در مرز باور خود بماند و
قدرتى هم مراقبت کند کسى وارد مرز دیگرى نشود.
دوم  -حق مطلق است و نزد مدعى است و ،براى غلبه حق بر باطل،
او باید جنگ کند ،جنگ دائمى!
 اما اگر علم حق بود و محور شد ،آیا باز عقل را از ابتكار و ابداع وکشف و خلق باز میدارد ؟ اگر از واقعیت هاى در دسترس غفلت نكنى،
مىبینى ،علم وقتى حق است نیاز به محور شدن ندارد و محور نمىشود.
فضاى فعالیت عقل را وسعت مىبخشد و روش عقل در ابتكار و ابداع و
کشف و خلق مىشود .چرا محور نمىشود؟ زیرا هر علمى با علمى دیگر
رابطه دارد .پس بكار یافتن علم مىآید .اگر محور شد ،نخست نقد
نمىپذیرد و سپس ،عقل رابطه واقعى میان این علم و علمهاى دیگر را
برقرار نمىکند .زیرا ،این رابطه موجب نقد علم و نمایان گشتن
ناراستىهاى موجود در آن ،در علمى مىشود که عقل حق مطلقش
گرداندهاست.
 بنابراین ،پاسخ این پرسش که آیا اگر خدا را حق مطلق بدانى وباشد ،و محور بگردد ،باز عقل را از فعالیت آزاد باز مىدارد؟ ،دانسته
مىشود :هر محورى عقل را از آزادى خود محروم مىکند .وقتى حق
محور مىشود ،صفت نسبى یا مطلق دادن به آن ،عقل را آزاد نمىکند.
خدا محورى ،انسان محورى ،جمع محورى ،فرد محورى ،علم محورى ...و
هر محور دیگرى ،عقل را از آزادى خود و ،بنابراین ،نخست از آن محور
غافل مىکند .دورتر خواهیم دید چرا .در اینجا بپرسیم آیا حقانیت حق
ایجاب مىکند که محور عقل در فعالیتهایش بگردد یا نگردد؟ در پاسخ،
گوئیم :اگر حق بخواهد محور شود ،حد مىپذیرد و عقل را نیز محدود
مىکند .حقى که حد مىپذیرد حق نیست و عقلى که محدود مىشود
آزاد نیست .اگر این حق خدا باشد ،با محور شدن ،حد پیدا مىکند یعنى
نفى مىشود و عقل ،با محور کردنش ،محدود ،به سخن دیگر ،از آزادى
محروم مىشود.

آزاد نیست .زیرا مىدانیم زور خود به خود وجود ندارد .نیرو را باید در

بدینسان ،حقانیت حق ،با محور عقل شدن حق ،ناسازگار است .در

جهت ویرانگرى بكار برد ،تا زور بگردد .اگر عقل از این واقعیت غفلت

عوض ،با فضاى فعالیت عقل و وسیله و هدف آن شدن سازگار است .به

در این مدار بسته ،راه حل بدست نمىآید .چرا که دانستیم در استبداد،
راست گفتن فتنه بپا مىکند و دروغ نیز پوششى بیش نیست و نوع این
پوشش را هم حقیقت معین مىکند .بنابراین قابل کشف است .پس دروغ
مصلحت آمیز وجود ندارد  -از این رو است که دروغ همواره با اشكال
دیگر زور همراه مىشود تا مبادا با کشف شدن حقیقت ،صاحبان حق
یاراى مطالبه حق خود را بیابند  -راه حل را در تغییر رابطهها و رهاکردن
جامعه از استبداد باید جست .در همین جا ،غفلت دیگرى را باید خاطر
نشان کنم:
وقتى خواننده مىخواند «راه حل رها کردن جامعه از استبداد
است» ،بسا از این واقعیت غفلت مىکند که ،هر کس در خود ،جامعه را از
استبداد آزاد مىکند .این کار را با غفلت نكردن از آزادى و حقوق خویش،
با غفلت نكردن از آزادى عقل خود انجام مىدهد.
رابطه با واقعیت ،میزان عدلى است که بدان آدمى مىتواند آزادى
عقل خویش را هیچگاه از یاد نبرد:
 - 8/8حق وقتى هم وسیله و هم هدف مىشود ،عقل آزاد است.
توضیح اینكه عقل آزاد ،اگر بخواهد دانشى را بجوید ،وسیلهاش ،از معلوم
به مجهول رسیدن ،یا بكار بردن علم و فن و تجربه در معلوم کردن
مجهول است .با جهل به علم نمىرسى ،با تقلب ،متقلب مىشوى و عالم
نمىشوى و ...اما اگر بپرسى :اگر عقل در خدمت واقعیت قرار گرفت
چطور؟ پاسخ مىشنوى :وقتى مىپرسى« :عقل در خدمت واقعیت قرار
گرفت» ،در واقع پرسیدهاى« :وقتى عقل استقالل نداشت چطور؟» .اگر از
واقعیتهاى در دسترس که عقل به خدمت آنها در مىآید ،غفلت نكنى،
مىدانى عقلى که مستقل نیست ،آزاد نیست ،بنابراین نمىتواند با واقعیت
ها رابطه بى واسطه و مستقیم برقرار کند .چند مثال،
* سرمایه ،عقل را استخدام مىکند و از عقل مىخواهد روشى پیدا
کند و بكار برد که سرمایه را ،دو برابر کند .بنا بر این امر ،سرمایه محور
فعالیت عقل مىشود .دو برابرکردن سرمایه (هدف) یا با کاستناز حاصل
کار انسان و طبیعت و افزودن بر سرمایه میسر مىشود و یا به ابتكار و
ابداع و کشف و خلق
 در حالت اول ،عقل مجموعهاى از اشكال قدرت (= زور) را بكارمىبرد ،تا دزدیدن از کار انسانها و طبیعت را میسر کند .دو برابر کردن
سرمایه با ویران کردن طبیعت و بردن بخشى از حاصل کار دیگران میسر
مىشود .این رابطه مىگوید عقل آزاد نیست.
 در حالت دوم ،ابداع و کشف و خلق فن و دانش جدید در اختیارآدمى مىگذارد و بابكار بردنشان ،بهرهورى کار او بیشتر مىشود .با وجود
این ،اگر بخواهد سرمایه را دو برابر کند ،باز باید از حاصل کار انسان و
طبیعت بكاهد و بر سرمایه بیفزاید .در صورتى که محور فعالیت عقل
سرمایه و هدف دو برابرکردن آن باشد ،در کاستن و افزودن ،مجموعهاى
از انواع زورها وسیله کار مىشود .این وسیله به آدمى مىگوید عقلش

همان سخن باز مىرسیم که در آغاز ،سخن حق یافتیم :در خدا زیستن
(فضاى الاکراه) و صیر به خدا (هدف) 2و غفلت نكردن از هدایت خدا

8ـ مطالعه «مصلحت و حقیقت» را بتدریج کامل کردهام .رجوع کنید به مطالعهای
که پیش از کتاب در انقالب اسالمى ،شمارههاى  895و  499و  498و  497و 481
و  488و  488و  484و  489و  488و  ، 476انتشار یافته است.
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(روش) 8،آزاد ماندن عقل است .بدین خاطر ،حق ،خدا ،را که محور نكنى،

خطرمرگ قرار مىگیرد .اما آیا مىتوان تا عمر دارد ،مرگ فرزند را از مادر

شفاف ،نور على نور مىشود و عقل نیز استقالل و آزادى خویش را باز

پنهان کرد؟ راستى اینست که روش بایسته تغییر اصل راهنما و آزاد

مىیابد.

کردن مادر از خود تخریبى است.

 - 8/2دانستیم که عقل غیر آزاد ،چون قدرت را هدف مىکند ،در

عقل آزاد ،به تمرین ،مىتواند از این مهم غافل نشود که بیان قدرت

رابطه برقرار کردن با واقعیت ،نیاز به زور پیدا مىکند .زیرا ممكن نیست

همواره ،دو واقعیت را پوشش یكدیگر مىکند و با یكى ،عقل را از دیگرى،

هدف حق باشد و بتوان با وسیله ناحق بدان رسید و یا هدف ناحق باشد و

غافل مىسازد .در مثال ما ،آمادگى مادر براى خود تخریبى را با اثر

با وسیله خوب بتوان بدان دست یافت .اینك یكبار دیگر به سراغ «دروغ

حقیقت (مرگ فرزند) برایستادن قلب او از حرکت مىپوشاند .غافل از

مصلحتآمیز» و «راست فتنهانگیز» مىرویم:

آنكه ،با «دروغ مصلحت آمیز» اثر حقیقت را بر ایستادن قلب او ،مستمر

* وقتى روش گفتن «راست فتنهانگیز» است ،پس بكار برنده آن

مىکند .چنانكه حتى اگر هم همه عمر نداند که فرزندش زنده نیست ،به

مىداند که «فتنه» ببار مىآورد .زیرا تا وقتى هدف (فتنه) سنجیده نشود،

این دروغ ،تا مرگ ،در تنش و بیشتر از آن در بحران روحى و جسمى بسر

وسیله به تصور نیز نمىآید .اما براى اینكه عقل هدف را معین کند ،نیاز به

خواهد برد .حاصل اینكه «دروغ مصلحت آمیز» و «راست فتنهانگیز» دو

اصل راهنما دارد .و اگر هدفى که عقل مىسنجد ایجاد فتنه باشد ،اصل

شكل از اشكال زور هستند .عقل وقتى آزاد استكه هدف و وسیلهاش

راهنما ،بضرورت ،ثنویت تك محورى مىشود .چرا که محور فعال بكار

واقعیت باشند .اگر این دو ،واقعیت نباشند ،اصل راهنما نیز موازنه عدمى

برنده روش «راست فتنه انگیز» و محور فعلپذیر ،کسى یا کسانى است

نیست و اگر اصل راهنما موازنه عدمى نیست ،عقل نیز آزاد نیست:

که گرفتار فتنه مىشود یا مىشوند .بدین سان ،وسیله از هدف و اصل

واقعیت نداشتن هدفى که برگزیده مىشود ،آنچه به عنوان روش بكار

راهنما مستقل نیست .اما آیا عقل قدرتمدارى که فتنه را هدف مىکند،

مىرود ،اگر هم واقعیتى داشته باشد ،ترجمان آزادى عقل نیستند ،بیانگر

مىداند وسیلهاى که ایجاد فتنه مىکند و با اصل ثنویت تك محورى

غفلتش از آزادى هستند .و هنوز

سازگار مىشود ،دروغ است .زیرا ممكن نیست بر اصل ثنویت تك محورى

 - 8/8حق وجود دارد و بكار بردنى است .مصلحت روش است .این

و با هدف فتنه گرى ،راست را به تصور آورد چه رسد به بكار بردن آن.
باوجود این ،پرسیدنى است :آیا اگر فرزند بیمار اما بسیار عزیز یك
مادر ،مرده باشد (راست) و کسى بخواهد ،از مرگ فرزند ،در وارد کردن
ضربه مرگ آور استفاده کند ،نه دروغ که راست را به قصد ایجاد مرگ
بكار نبرده است؟ در جاى دیگر 2بكار بردن «کلمه حق» براى دست یافتن
به هدف باطل را مطالعه کردهام .در اینجا ،از این دید به پرسش بنگریم که
حقیقت تنها را نمىتوان براى وارد کردن ضربه روحى مرگ آور به مادر
بكار برد .زندگى مادر را تنها با زور مىتوان از او ستاند .پس حقیقت باید
سالح مرگ آور و زور بگردد تا مادر را از پا در آورد .گرچه سالح را با
استفاده از علم و فن مىسازند اما این بكار برنده است که هدف را معین
مىکند و به سالح نقش مىدهد .وقتى عقل از آزادى خود غافل شد ،به
خود ،بكار بردن حقیقت را در «فتنه گرى» ،با اظهار حقیقت ،یكى
مىباوراند.

روش یا روش عمل به حق است و یا روش جانشین کردن ناحق و عمل به
ناحق است .مدار بسته «انتخاب» میان «دروغ مصلحت آمیز» و «راست
فتنه انگیز» یعنى زور را مدار شناختن و یكى از این دو کار را روش تنظیم
رابطه و راست بخواهى تسلیم به زور کردن است .اما در مدار بسته «بد و
بدتر» ،انتخاب یكى بیشتر نیست و آن تسلیم شدن به بدترین است .راه
حل بایسته اینست که زور عامل عمومى تنظیم رابطهها نباشد و مدار
نگردد .وگرنه ،استقالل را از عقل مىستاند و عقل ،در زندان «بد و بدتر»،
به نیروهاى محرکه جهت ویرانگر مىبخشد .در حقیقت ،از واقعیتها،
نیروهاى محرکه موجود در آدمى و یا در دسترس او هستند .در مدار
بسته «بد و بدتر» ،نیروهاى محرکه جهتى جز از خود بیگانه شدن در زور
و بكار رفتن در ویرانگرى ،پیدا نمىکنند .از این رو ،از دقیقترین
میزانهاى عدل ،نیروهاى محرکه هستند وقتى در فعالیتهاى حیاتى بكار
مىروند و رشد به بار مىآورند .در این وقت ،عقل آزاد است .و باز ،به

در این مثال ،آیا نمىتوان مصلحت را در سكوت دانست و گفت:

میزانى که نیروهاى محرکه در ویرانگرى بكار مىروند ،عقل در بنداست.

دروغ حرام است اما اظهار حقیقت واجب نیست؟ آیا نباید مصلحت را در

در حقیقت ،وقتى عقل در بند ثنویت بد و بدتر ،از بیم بدتر ،به بد تن

«دروغ مصلحتآمیز» گفتن دانست؟

مىدهد ،در واقع تسلیم بدترین شده است .چرا که حاکمیت با بدترین

 -مشكلترین مثال «دروغ مصلحتآمیز» ،مثال مادر بیمار و فرزند

است و گرنه ،آدمى از بیم آن ،تسلیم «بد» نمىشد .پذیرفتن حاکمیت

مرده است .اگر مصلحت را روش عمل به حق بدانیم ،حقى که وجود دارد،

بدترین ،تسلیم شده را دراین جبر ،تا ویرانى کامل مىبرد .بارزترین مثال،

حق مادر است به زندگى .پس آیا «دروغ مصلحتآمیز» مصلحت نمى

تاریخ ایران از انقالب بدینسو است .از زمانى که ایرانیان بخاطر ترس از

شود؟ در این صورت ،دروغ روش حفظ حق نمىگردد؟ اگر واقعیتهاى در

«بدترین» ،تسلیم بد شدهاند ،زندگى آنها به استمرار ،گذار از بد به بدتر

دسترس را بخاطر بیاوریم ،مىپرسیم :چرا اطالع مادر برمرگ فرزند،

شدهاست .و تا وقتى در این مدار بسته مىمانند ،این زندگى ،همچنان،

ممكن است سبب مرگ او شود؟ مىدانیم که مرگ فرزند تا ضربهاى

بدتر خواهد شد .حاکمیت قدرت (= زور) از چه راه قلمرو خود را وسعت

مرگبار (زور) نشود ،موجب مرگ مادر نمىشود .بنابراین« ،دروغ

مىبخشد؟ دانستیم که با پذیرفتن مدار بسته بد و بدتر ،عقل و نیروهاى

مصلحتآمیز» در واقع در رابطه با ذهنیت مادر ساخته مىشود و نه در

محرکه را تحت آمریت قدرت (= زور) در مىآوریم .و عامل توسعه قلمرو

رابطه با حق حیات .اگر بنا بود در رابطه با حق حیات او روشى اندیشیده

قدرت مىگردیم .عقل فضاى فعالیت خویش را که فضاى آزاد الاکراه

شود «دروغ مصلحت آمیز» بكار نمىآمد .زیرا دروغ شكلى از اشكال زور

است ،از دست مىدهد و در مدار بسته «بد و بدتر» ،کار گزار قدرت

است که به قصد فریب مادر ساخته مىشود .پس ،بنا بر دلیل توجیه

مىشود و نیروهاى محرکه را ،به فعالیتهاى ویرانگر ،سمت مىدهد .چراکه

کننده «دروغ مصلحتآمیز» ،هر زمان که او به حقیقت پىبرد ،در

این مدار ،مدار از خود بیگانه شدن توحید در تضاد و حل تضاد از راه زور
است .بدترین همین است .زیرا جامعهاى که در آن تضاد اصل و توحید

8ـ سوره ممتحنه آیه  4و تغابن  8و فاطر  88و...

فرع مىشود ،قاعده عمومى ،حل تضاد از راه ویران و یا حذف کردن

2ـ کتاب عدالت از ابوالحسن بنىصدر ،قسمت اول در زبان عامه پسند و عامه
فریب .دستنویس،

مىشود و این میزان ویرانگرى است که بزرگ مىشود.
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 - 8/4ازاین دید که در مداربسته « دروغ مصلحتآمیز یا راست

که سرمایه را تشكیل مىدهند و مجموعه استعدادها که انسان است و

فتنهانگیز» بنگرى ،بزرگى مفسدت را آنقدر که هست در مىیابى .چراکه

مجموعهاى از نتایجى که فعالیت اقتصادى ببار مىآورد ،نادیده مىمانند.

قدرت (=زور) عقل را از واقعیتى غافل مىکند که بدتریناست و آن

بسا چون این مجموعهها ،در راه رشد ،بكار گرفته نمىشوند ،به استخدام

پذیرفتن حكم زور و عامل توسعه قلمرو حاکمیت زور شدن و عقل را برده

8

فعالیتهاى ویرانگر در مىآیند :اسراف و تبذیر ویرانگر اندازه نمىشناسد.

قدرت کردن و نیروهاى محرکه را به زور ویرانگر برگرداندن و بكاربردن

اما مشكل عقل قدرتمدار ،تنها پنهان کردن تمامى عناصر

است .بدین سان ،میزان عدل ،میزانى که رشد را از غیر آن مشخص

مجموعهها  -جز عنصر یا عناصرى که بكار قدرت (در این مثال ،سرمایه)

مىکند ،جهت عمومى است که به نیروهاى محرکه داده مىشود و رابطه

مىآید یا مىآیند  -نیست .مشكل دیگرش اینست که همان عنصر یا

عقل بااین نیروها است.

عناصرى راهم که مىبیند ،مبهم مىبیند .در واقع ،وقتى همه عناصر

براى مثال ،عقل ،بابكارگرفتن این نیروها با واقعیت محیط زیست

مجموعهها دیده نمى شوند ،عنصرهایى هم که دیده مىشوند ،به

رابطه برقرار مىکند .اگر این رابطه ،رابطه قوا بگردد ،یعنى نیروهاى

ضرورت ،مبهم دیده مىشوند .کما اینكه ،نه پول ،نه سرمایه ،نه نیروىکار

محرکه در ویرانى محیط زیست بكار روند ،آدمى ،در مدار بسته

و نه سود ،تعریف شفاف پیدا نكردهاند }47{.آیا آزادى در «بیانهاى

زورمدارى ،زندانى و عمله ویران کردن محیط زیست خویش مىشود.

قدرت» ،تعریف روشنى پیدا کرده است؟
بدینسان هر اندازه واقعیتها ،در مجموعه خود ،شفافتر مىشوند،

 - 8/5چرا مدار بسته بد و بدتر ،مدار بیگانه شدن توحید درتضاد

بیانگرتر مىگردند .بیانگر آزادى عقل.و

است و تضاد راه حلى جز ویرانگرى و حذف پیدا نمىکند؟ زیرا فضاى باز
الاکراه ،فضاى حقها ،حقیقتها و واقعیتها است .اگر حق و واقعیت را

 - 8/9هر اندازه تبعیض بسود یكى از استعدادها کمتر ،عقل آزادتر.

«بود» بخوانیم ،ناحق ،و مجاز «نبود» مىشوند .خط عدالت خط جدا

انسان ،بمثابه مجموعهاى از واقعیتها ،وقتى بنده قدرت مىشود ،در

کننده فعالیتهاى رشد از فعالیتهائى مىشود که «بودها» را «نبودها »

استعدادى از استعدادها ،ناچیز مىشود و همان نیز نمىماند .بر مدار

مىگردانند .بدین قرار ،عقل بااز دست دادن فضاى باز الاکراه  -دورتر به

قدرت ،عقل تبعیضهاى بس ویرانگر روا مىدارد .براى مثال ،نفت را به

تفضیل شرح خواهیم داد  ،-حق و واقعیت را به ضد آنها بر مىگرداند.

این عذر که ارزان مىخرد و گران مىفروشد ،به مصرف سوخت مىرساند.

براى آنكه این ستم را بكند ،نیرو را نیز به ضد آن ،زور ،بدل مىکند و بكار

بابت سودى ناچیز ،محیط زیست را آلوده مىکند« .بخاطر دستمالى

مىبرد .بكاربردن ناحق و مجاز عقل را گرفتار دوتضاد دیگر مىکند :تضاد

قیصریه را آتش زدن » ،بیان حال عقل قدرت مدار است .مشكل زمان ما،

اول ،تضاد فعالیتهاى جبرى تحت امر قدرت با فعالیتهاى فطرى در آزادى.

مشكل همه زمانها است با ابعادى بسیار بزرگتر :از علم ،هنر و فن ،آنچه

در مدار بسته بد و بدتر این تضاد با حذف فعالیتهاى فطرى یا آزاد و

بكار قدرت نمىآید ،سانسور یا متروك مىشود .اگر بگویند بشر

جانشین کردن فعالیتهاى جبرى حلمىشود .تضاد دوم ،تضاد ناحق

نمىدانست که فعالیتهاى صنعتى محیط زیست را آلوده مىکنند و یا

باحق ،مجاز با حقیقت و واقعیت است که ،باز ،در مدار بسته ،با جانشین

بسیارى از فرآوردهها ،بگاه مصرف ،به انسان و محیط زیست زیان

کردن نا حق و مجاز حل مىشود .بدیهى است ،قدرت (= زور) حاکمیت

مىرساند ،سخنى مىشود که اگر دروغ نباشد که هست ،عذر بدتر از گناه

پیدا نمىکند اگر میان افراد و گروهها رابطه تضاد برقرار نشود .در مدار

مىگردد .چرا کهاین ادعا این پرسش را پیش مىآورد :چرا پى آمدهاى

بسته ،این تضاد نیز با حذف حل مىشود .چرا که قدرت تنها از راه حذف،

زیان بخش یك فعالیت ،مصرف یك کاال ،یك «خدمت» ،همزمان ،به
تشخیص نیامدند؟ زیرا قدرت سرمایه از آن جلوگیرى کرد .زیرا سلطه

ایجاد و بزرگ مىشود.

گرى از آن جلوگیرى کرد.

بدینقرار ،بسته شدن فضاى فعالیت عقل همزمان است با جهت

مىدانیم که وقتى قدرت مدار مىشود ،در تمامى فعالیتهاى انسان،

ویرانگرى یافتن نیروهاى محرکه و پیدایش تضادها .تضادها ،در چند و

حضور پیدا مىکند و بسود خود تبعیض را اجبارى مىکند :در غذا

چون خود ،درجه بندگى عقل را از قدرت گزارش مىکنند .در حقیقت،
 - 8/6در مدار بسته که نیروهاى محرکه جهت تخریبى پیدا

خوردن ،در خوابیدن ،در کامجوئى جنسى ،در آموزش و پرورش ،در

مىکنند و تضادها بروز مىکنند ،عقل از دید قدرت و از روزنه تضادها در

فعالیتهاى عقل ،قدرت بسود خود و به زیان انسان ،تبعیض بر قرار

واقعیتها مىنگرد .از اینرو ،از دیدن آنها در روشنائى ناتوان مىشود.

مىکند .این تبعیض ها که آدمى بدانها معتاد مىشود ،آزادى را از یاد عقل

از غفلتها و بسا مهمترین آنها یكى اینست که فضاى فعالیت عقل،

مىبرند .با این علم ،اینك زمان آنست که جریان از دست رفتن اختیار

بى کران الاکراه است .به این دلیل که براى شناخت هر پدیدهاى باید بر

عقل را در انتخاب و اختیار واقعیتها و ترك اعتیاد به تبعیضها ،مطالعه

آن محیط شود .بر این توانائى محیط شدن که ،بى آن ،شناخت میسر

کنیم:

نمىشود ،توانائى خلق نیز افزوده مىشود که بدون بى کران الاکراه میسر

پدیدهها ،در خود ،بیانگر تبعیض هایى مىشوند که عقل باید قائل

نمىشود .عقل با از دست دادن این دو توانائى ،توانائى دیدن واقعیت را

شود .بجاست به مثال میوه ممنوعه باز گردیم :شیطان میوه ممنوعه را

آنسان که هست را از دست مىدهد .امر دیگرى که روى مىدهد ،بیرون

رمز قدرت تبلیغ مىکند .آدم و حوا از آن مىخورند .از دید آنها  -بى

رفتن بخش مهمى از واقعیتها از دسترس عقل است .از جمله به این

آنكه تجربه کرده باشند  ،-میوه ممنوعه اکسیر دانش و حیات و قدرت

دلیل که بكار قدرت نمىآیند .انسان خود واقعیتى نیست که از دید

جاودانى مىنماید .آیا به این وجه از میوه ممنوعه هیچ توجه کرده بودیم

قدرت ،تنها «نیروى کار» دیده مىشود؟

که چون قدرت از رابطه قوا پدید مىآید و این رابطه را جانداران ایجاد

بدین قرار ،وقتى قدرت محور مىشود ،عقل تنها جزئى از واقعیت را

مىکنند ،پس از زمانى که رابطه قوا برقرار مىشود ،واقعیتهایى که در

مىتواند ببیند .براى مثال ،از سرمایه ،عقل تنها عنصرى از عناصر تشكیل

طبیعت هستند و واقعیتها و فعالیتهائى که جانداران مىسازند و

دهنده آن  -که شكلى از اشكال قدرت است  ،-پول را مىبیند .انسان را،

مىکنند ،بیانگر قدرت و حامل تبعیضها مىشوند و در سلسله مراتب

در چیزى که بكار سرمایه مىآید ،یعنى نیروى کار ،فرو مىکاهد .از
فعالیت اقتصادى ،بدست آوردن سود را مراد مىکند .مجموعه عناصرى
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تبعیضها جا پیدا مىکنند؟ میوه ممنوعه بیانگر دانش و حیات و قدرت

مبادله ،وارد مىشود و در پایان آن ،بیرون مىرود .بنابراین خنثى است.

جاودانى و حامل تبعیض بسود زوجى باور مىشود که آن را مىخورند.

این امر که واقعیتها با یكدیگر رابطه بر قرارمى کنند و با مجاز رابطه بر

تأمل را که بیشتر مىکنیم ،مىبینیم این عقل گرفتار وسوسه دست یابى

قرار نمىکنند ،امرى واقع است .با وجوداین ،وقتى قدرت مدار مىشود،

به دانش و حیات و قدرت جاودانى نیست که هدف مىگزیند و به سراغ

واقعیتها با مجازها رابطه برقرار مىکنند ،چنانكه قدرت خود ،از رابطه

«میوه ممنوعه» بعنوان وسیله رسیدن به هدف مىرود« .میوه ممنوعه»

واقعیت با مجاز بوجود مىآید .پیش از این دانستیم که قدرت بدون مجاز،

پیش از تجربه گزیده شده و هدف زوج را معین مىکند .بدین قرار ،وقتى

پدید نمىآید .اینك ،مىتوانیم ،به روشنى ،بینیم رابطهاى که ،در آن ،نیرو

قدرت هدف مىشود ،اختیار از عقل ،حتى در انتخاب واقعیتهائى ستانده

جهت ویرانگر پیدامىکند و به زور بدل مىشود ،بدون  -8هدف مجازى و

مىشود که بكار قدرت مىآیند .زیرا آن واقعیتها را قدرت برگزیدهاست و

 -2بدون وسیلهاى مجازى و  -8بدون محورى مجازى ،برقرار نمىشود.

آدمى ناگزیر از بكار بردنشان است .و هنوز ،این امر که افزون بر دو سوم

در مثال میوه ممنوعه (هرکس که بخواهد آزاد کردن عقل را تمرین کند،

تولید و خدمات جهانیان ویرانگر هستند ،گویاى واقعیتى دیگر است:

میوه و بسا میوههاى ممنوعه خود را مىتواند جانشین این مثال عمومى

عقلهاى قدرتمدار نسیتند که ،در فعالیتهاى خویش ،واقعیتها را بعنوان

کند) ،وسیله هدفى که دانش و حیات و قدرت جاودان گشتن است ،نه

وسیله یا هدف بر مىگزیند ،بلكه پیشاپیش ،واقعیتها در سلسله مراتب

بكار انداختن استعدادهاى خود ،که خوردن میوه ممنوعه (مجاز اول)

تبعیضها ،تنظیم شدهاند و جهت و هدف و وسیله فعالیتهاى عقل را

است .خود را رقیب خدا گمان بردن (مجاز دوم) و آزادى خویش را از یاد

معین مىکنند .در جاى خود ،توضیح مىدهم که وجود تبعیضها بسود

بردن و مسحور دانش و حیات و قدرت جاودانى گشتن و خوردن میوه

قدرت چرا عامل روز افزون شدن ندرت مىشود .براى اینكه اثر تبعیضها

ممنوعه را وسیله خدائى جستن گمان بردن (مجاز سوم) حاصلش هبوط

را بدانیم که قدرت بر قرار مىکند ،بهترین مثال ،فعالیتهاى روزانه

است :ازدست دادن آزادى عقل و به بردگى قدرت در آمدن است .اما به

خودمان است :از دو فعالیت که یكى بسود تن و دیگرى بیانگر قدرت و

بردگى قدرت در آمدن چیست؟
«واقعیتى» که انسانها بدان قدرت نام مىدهند ،فرآورده وارد شدن
در جریان تخریب است .اگر از خود بیگانگى عقل کامل شدهباشد ،آدمى
جریان تخریب را تا آخر خواهد رفت .قرنى که در واپسین سال آن
هستیم ،جریانهاى ویرانگرى را که امپراطورىها ،کشورها ،گروهها و
شخصیتها «تا آخر رفتهاند» ،فراوان به خود دیده است .بدین سان،
انسانهاى این عصر آزادى را نیز قدرت معنى و باور مىکنند ،به حجابى از
مجاز ،از این واقعیت غفلت مىکنند که قدرت هیچ جز فرآورده جریان
تخریب نیست و از آن هیچ جز ویرانگرى بر نمىآید و سرانجام ،ویران
مىشود .نظریه سازان قدرت که آن را ترکیبى از عناصر گمان بردهاند
{ }51و یا حالل مشكالت تصور کردهاند 2،به مجاز ،از واقعیت غافل
شدهاند.

زیانمند براى تن است ،کدامیك را انجام مىدهیم؟ از فرآوردهها کدامها را
مصرف مىکنیم؟ و ...تا جائى که،
 - 8/8بسیارى از واقعیت  -مجازها ،تنهاازاین نظر که شكلى از
اشكال قدرت هستند ،وسیله و هدف مىشوند .براى مثال ،پول در آغاز
وسیله مبادله بود .اما سرانجام با قدرت اینهمانى پیدا کرد و نقش آن
بعنوان وسیله مبادله ،تابع نقش آن بمثابه نماد قدرت گشت .واقعیتها به
نسبتى که بیانگر قدرت مىشوند با مجاز ترکیب و در فعالیتها بكار
مىروند .در فعالیتهاى عقل قدرت مدار ،هراندازه این همانى واقعیت -
مجازى با قدرت بیشتر ،نقشش بیشتر .قدرت پدیده هایى را هم بوجود
آوردهاست که در روابط قدرت کار برد پیدا مىکنند .و گرنه ،بنفسه یا
واقعیت خارجى ندارند و یا قابل مصرف نیستند .پول نه خوردنى و نه

بدین قرار ،گره مشكل از کار عقل باز مىشود اگر هیچ حق و

پوشیدنى است و نه بكار فعالیت علمى عقل مىآید .اما وسیعترین کار

واقعیت و ،صد البته ،مجازى را محور نكند .اگر حق و واقعیت را وسیله

برد را در روابط قوا دارد و تحصیل آن موضوع فعالیت آدمیان است .شبه

کند .اگر ،پیشاپیش ،به واقعیتها که در تجربه شرکت مىکنند  -خواه

پول و پدیدههاى پولى بسیار ،واقعیت خارجى نیز ندارند .اما ،امروز،

بعنوان وسیله و خواه بمثابه هدف  ،-نقش مجازى ندهد .اگر جهت

بیشتر از پول ،در روابط قوا نقش یافتهاند.

فعالیتش ویرانگرى نباشد .به قید این اگرها ،واقعیتها ،در رابطهاى که با

بدینقرار ،اگر در قلمروهاى سیاست و اقتصاد و دین و فرهنگ و هنر

یكدیگر برقرار مىکنند ،عقل را از آزادى خویش ،مطمئن مىسازند.

و تعلیم و تربیت و انس و عشق و استعداد رهبرى و ابتكار و ابداع و خلق

بخصوص که،

آدمیان ،دو نوع واقعیتها را که با قدرت این همانى جستهاند ،در

 - 8/81اما عقل قدرت مدار آنچه را خود دارد از دست مىدهد تا

فهرستى ،گرد آوریم ،خواهیم دید کوشش عقل ،براى آزاد کردن خویش،

بدست نیامدنى را بدست آورد .توضیح اینكه فضاى بى نهایت را با دردم و

از سلسله مراتب تبعیضها و واقعیت  -مجازها ،تا کجا پر زحمت و مدت

همین جا جانشین مىکند و ،شتاب زده ،حكمى را به اجرا مىگذارد که

دراز است.
در عوض ،عقل آزاد ،در جریان تجربه است که به واقعیتها مراجعه
مىکند .واقعیتها از پیش گزیده (میوه ممنوعه) نیستند ،بلكه این تجربه
است که نوع و جاى هر یك از آنها را معین مىکند .عریان کردن
واقعیتها از مجازهاى فرآورده قدرت و رها کردن عقل از سلسله مراتب
تبعیضها آسان مىشود اگر،

بدین سان ،مجاز پنجمى که عقل قدرت مدار فریبش را مىخورد،

 - 8/7با توجه به این امر که واقعیت با واقعیت رابطه بر قرار مىکند

اینست که زمان کوتاه و مكان تنگ قدرت را تنها زمان و مكان تعقل

و با مجاز رابطه برقرار نمىکند ،نخست ،نظریه پولى بر این بود 8که پول

گمان مىبرد .بدین فریب ،آزادى را که دارد ،از یاد مىبرد :گفتیم عقل این

نقشى جز این ندارد که مبادله دو کاال را با یكدیگر میسر کند .در آغاز

توانائى را دارد که ،در مقام شناسائى ،بر هر پدیدهاى محاط شود.

8ـ بنابر نظریه کالسیكها ،پول خنثى است .نقش آن اینست که وسیله مبادله
است .بهنگام مبادله از این وسیله استفاده مىشود و با انجام مبادله ،از جریان
خارج مىشود.

2ـ لنین اراده گرا بود و تصرف قدرت دولتى را هدف مبارزه سیاسى مىشناخت،
از جمله نگاه کنید به اثر نیمه تمام اما مرجع {}58

حاصل تجربه نیست 8.این شتاب زدگى با مدارکردن قدرت همراه و از آن
جدائىناپذیر است .از این رو ،هر اندازه قدرتى که مدار مىشود ،مطلقتر،
شتاب زدگى عقل بیشتر و زمان تصمیم و اجرا کوتاهتر و فضاى عمل عقل
تنگتر.
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پدیدههاى هستى ،به عقل آموخته است و یا حكمى است که نظر ساز
ساخته است تا ،با آن ،هستى را تبیین کند؟ توحید حاصل معرفت بر
پدیدههاى هستى است .حاصل هر تجربه ایست .حال آنكه تضاد تنها
وقتى پاى زور به میان مىآید و ،با زور ،پدید مىآید .با وجود این ،هر
ویرانگرى ،به توحید مىانجامد .دورتر ،این مختصر را تفصیل مىدهم .در
اینجا ،خاطر نشان مىکنم که توحید هست .اما تضاد از روابط قوا پیدا
مىشود .بنابراین ،تضاد بیانگر یك رابطهایست که زور ایجاد مىکند.
وقتى زور از میان مىرود ،تضاد هم نیست مىشود .بنابراین ،تضاد را
جانشین توحید کردن ،فریب دادن عقل است .بدین قرار ،عقلهاى
«بزرگ» نیز ،وقتى بر محورى عمل مىکنند ،غفلتهایى مىکنند که عقل
آزاد ،از عقلهاى " کوچك" نیز انتظار ندارد.

مىتواند ،بر هستى آفریده محاط شود و آن را موضوع علم خویش کند.
اما عقل قدرت مدار ،این توانائى را از دست مىدهد .یكى به این دلیل که
هدف فعالیت خود را همیشه و همه جا ،رسیدن به حق نمى گرداند .در
نتیجه ،از دیدن و شناختن محروم مىشود .دلیل دیگرش اینست که از
یاد مىبرد علم بر واقعیتها یافتن ،در توان او است 8و این توانائى همه
زمانى و همه مكانى است .بكار بردن این توانائى ،به غفلت نكردن از
آزادى یا در کار نیاوردن زور است .چرا که غفلت از آزادى موجب از دست
رفتن توانائى مىشود .بدین قرار ،وقتى رابطه انسان با واقعیت ها تغییر
مىکند و آنچه را خود دارد ،از واقعیتها طلب مىکند ،باید مطمئن باشد
که عقل او آزادى خود را از دست دادهاست .آدم از میوه ممنوعه ،علم و
قدرت جاودانه سراغ مىکرد .بنى آدم ،از «نماد»هاى دیگر قدرت این

با وجود این ،عقل آزاد ،نباید بنا را بر حكمى بگذارد که با آزادى

توقع را دارند .غافل از این که این «نماد»ها را خود ،از راه ویرانگرى

عقل سازگار است .زیرا ،بسا فضاى عقل را محدود مىکند .اصل راهنما،

ساختهاند و در ویرانگرى نیز بكارمى برند .در حقیقت،
 - 8/88پدیدهها بنابر خواص خود ،با یكدیگر رابطه برقرار مىکنند.
یكم  -این رابطهها گذار از توحید به توحید است .و دوم  -گذار از تضاد
به تضاد نیست .و سوم  -گذار از تضاد به توحید نیست .و چهارم  -گذار
از توحید به تضاد نیز نیست .عقل آزاد مىپرسد چرا حكم اول راست و
احكام دیگر همه باطل هستند؟ دلیل صحت حكم یكم را ،اگر عقل در
خود بجوید ،در مىیابد که تنها این حكم با آزادى عقل سازگار است .اما از
کجا عقل آزاد است تا بتوان آزادى عقل را دلیل صحت حكمى دانست؟
در مقام یافتن پاسخ بدین پرسش ،عقل دلیل صحت حكم دوم را نیز در
خود مىیابد .در حقیقت ،سارتر مىگوید :عقل آدمى توانائى بیرون رفتن
از تعین را دارد .اما اگر مراد از تعین همان جبر باشد ،جبرى که عقل
بتواند از آن بیرون رود ،کجا جبر است؟ تناقض در بیان سارتر مبرهن
است .حل تناقض به اینست که آزادى را ذاتى عقل بدانیم و بگوئیم :هر
بار عقل از آزادى خویش غافل مىشود ،در بند تعین مىافتد و زندانى
حدود مىشود .اما عقل این توانائى را دارد که از هر زندانى ،از هر تعینى،
بیرون رود .چرا که اگر تعین همان جبر بود ،عقل محكوم جبر تضاد
مىشد و توانائى بیرون رفتن از تعین را پیدا نمىکرد .در نتیجه ،به هیچ
شناسائى توانا نمىشد .زیرا تا او از تعین بیرون نرود ،نمىتواند بر متعین
محاط شود و آن را شناسائى کند .و نیز ،عقل مىتواند دلیل صحت حكم
سوم را در خود حكم بیابد :گذار از تضاد به تضاد محال است .زیرا بر
تضاد ،هیچ پدیدهاى پدیدار نمىشود و میان ناپدیدهها رابطهاى پدید
نمىآید .آنها هم که براى توجیه جبر به تضاد قائل شدند ،متوجه این
تناقض بنیادى شدند که ،بر اصل تضاد ،هستى مادى نمىتوانست در
وجود آید .پس ،با قرار دادن تضاد در توحید 2،به گمان خود ،تناقض را
حل کردند .و چون با تناقض بنیادى دومى سر کار پیدا کردند ،ناگزیر
شدند آغاز و پایان حرکت را توحید بگردانند 8.زیرا  -دلیل صحت حكم
چهارم  -اگر تضاد پایان حرکت مىگشت ،هستى مادى نیستى مىشد که
ناقض مادى گرى و جبر گرائى است .و هنوز ،اگر دلیل صحت حكم چهارم
را عقل در حكم بجوید ،از این پرسش آغاز مىکند :آیا تضاد را معرفت بر

وقتى موازنه عدمى مىشود ،عقل از قید هر حكمى آزاد است .پس،
مىتواند واقعیت ها را همانسان که هست شناسائى مىکند ،به سخن
راستتر ،شناسائى خود را ،به این معرفت ،نزدیكتر کند .در جریان
شناسائى ،واقعیتها ،به زبان خواصى که موجب واقعیت یافتن آنها
شدهاند ،عقل را از آزادى خویش مطمئن مىکنند .براى مثال ،انسان
بمثابه واقعیت ،توحیدى است از اجزاء .این اجزاء ،بنابر خواص طبیعى
خود ،ترکیب شده و مجموعهاى را که انسان است پدید آوردهاند .عقل
آزاد با این واقعیت ،در حالت طبیعى و بنابر خواصى رابطه برقرار مىکند
که ذاتى واقعیت و اجزاء سازنده آن هستند .حتى وقتى انسان بیمار
مىشود ،رابطهاش با عامل بیمارى ،رابطه میان مجموعهاى است که او
است با مجموعهاى که عاملهاى بیمارى هستند .فرآورده رابطهها میان
خواص ذاتى اجزاى این دو مجموعه را ما بیمارى مىخوانیم .اگر بجاى
عاملهاى بیمارى (میكروب ،ویروس و )...و خواص ذاتى آنها ،تشخیص
بیمارى از باورى ،مقایسهاى و یا خواصى گمان رفت که ساخته ذهن
هستند ؛ عقل آزاد نیست  .زیرا بجاى رابطه بى واسطه و مستقیم با
واقعیت ،با مجاز رابطه بر قرار کرده و در مقام درمان ،بدن را محكوم
حكمى ذهنى ساختهاند .به بیان روشن ،عقلى که با ذهنیتى پیش ساخته
در واقعیت مىنگرد و این نگرش را جانشین معرفت بر واقعیت و خواص
ذاتى آن مىکند ،آزاد نیست .بدین قرار ،واقعیتهایى که عقل بكار
مىگیرد ،بیانگر آزادى عقل مىشوند ،وقتى خواص آنها ،ذاتى آنها و
رابطهها ،رابطههاى این خواص مىشوند .هر گاه ویرانگریهاى حاصل
ریختن واقعیتها در قالبها فلسفى ،علمى و دینى را به یاد آوریم ،هر
زمان ،جنایتها و جنگها را در نظر مجسم کنیم که فرآورده نشاندن
تصورهاى ذهنى بجاى واقعیتها هستند ،قدر آزادى عقل را بهتر در
مىیابیم و نقش عقل قدرت مدار را در ویرانگرى ،آنسان که باید ،در
مىیابیم .در حقیقت،
 - 8/82الف  -عقل خود مجموعهاى از استعدادها است .فعالیت
عقل وقتى آزاد است که استعدادها فعالیتهاى فطرى خویش را مىکنند.
ب  -هر حقى که عقل به کار مىگیرد ،یكى از مجموعه حقوق است .عقل
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وقتى آزاد است که ،به بهانه یك حق ،حقوق دیگر نقض نشوند .همانطور

 2ـ در تضاد و توحید ،آراء اصحاب دیالكتیك و قوانینى که آنها پیشنهاد کردهاند،
گردآورى شدهاند.

که وقتى دولتى ،بنام یك حق ،براى مثال امنیت ،به حقوق دیگرى تجاوز
مىکند ،نخست این ناامنی را است که جانشین امنیت مىکند و آنگاه این

 8ـ در ص  Isaiah Berlin, Karl Marx 818 - 888آمده است که ماتریالیسم
تاریخى مفهومى است که مارکس خود هیچگاه آن را انتشار نداد .در کارهاى
نخستین خود ،او ،جسته گریخته ،آن را به قلم آوردهاست .اما دیرتر ،همواره
شكایت داشت که چرا ،پیرامونیان او ،برخى از آنها ،به این مفهوم چسبیدهاند به
این گمان که این مفهوم آنها را از کار مطالعه تاریخى معاف مىکند و آنها ،با ترتیب
دادن تابلویى ،حرکت بشریت را از آغاز تا پایان نشان مىدهند.

ماهیت استبدادى خویش را است که آشكار مىکند .پس عقلى که عمل
به حقى را مجوز رعایت نكردن حق دیگرى مىکند ،آزاد نیست .ب  -هر
واقعیتى مجموعه ایست .معرفت بر جزئى از اجزاى واقعیت ،بدون اعتناء
به رابطه آن جزء بااجزاى دیگر ،علم نیست اما گزارشگر غفلت عقل از
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آزادى خویش هست .بكارگرفتن جزئى از اجزاى یك مجموعه ،به ترتیبى

مشترکشان همان فضاى باز الاکراه باشد .در حقیقت ،مادیگرى و جبر،

که متالشى شدن مجموعه را ببار آورد ،گزارشگر حاکمیت استبداد قدرت

تنها از فضاى درونى یا روح پدیدهها نیست که غفلت مىکند ،از فضائى

بر عقل است .ج  -هدف و وسیله و اصل راهنما مجموعهاى را مىسازند.

هم غفلت مىکند که اگر نباشد ،پدیدهها وجود پیدا نمىکنند .عقل
8

در صورتى که هدف با وسیله سازگار نباشد ،وسیله هدف سازگار باخود

نمىتواند نور دهد و نور گیرد و افزایش «نور بر نور» عقل را بر شفاف

راجانشین مىکند .وقتى اصل راهنماثنویت و هدف قدرت مىشود،

دیدن واقعیت موضوع شناسائى توانا کند مگر آنكه فضاهاى عقل و

وسیله شكلى از اشكال زور مىگردد .این مجموعه را عقل قدرت مدار

موضوع شناسائى او ،فضائى شفاف و باز پدید آورند .از این رو،

بوجود مىآورد .و هنگامى که اصل راهنما موازنه عدمى باشد ،هدف

 -8/5رابطه عقلها با یكدیگر ،وقتى عقلها آزادند ،نور تاباندن به

قدرت نمىشود .بنا بر این ،اگر وسیله بكار قدرت آید ،در مجموعه

یكدیگر مىشود .عقل آزاد ،حتى از راه ارتباط با عقلهاى قدرتمدار،

ناسازگارى بوجود مىآید و این ناسازگارى عقل از آگاه مىکند که واقعیت

مىتواند ،حجاب را بدرد و نور دهد و نور بستاند ،هرگاه عقلها آزاد بودند،

یا واقعیت هایى را که بعنوان وسیله برگزیده است ،با هدف و بنابراین ،با

فضاى هستى ،از نور دادن آنها به یكدیگر و بازتاباندن نورها ،همه نور

اصل راهنما سازگار نیست یا نیستند.

مىشد ،نور على نور مىشد.

د -هر واقعیتى مجموعه ایست از عناصر تشكیل دهنده آن بعالوه

 -8/6فعالیت عقل حاصل دارد .اما این حاصل ،بمحض بدست آمدن،

فضا یا روح آن .غفلت از این «روح» موجب عقب افتادگى علمى

گذشته مىشود .عقل اگر در گذشته بماند ،بى کران الاکراه را از دست

گشتهاست }52{.اما غفلت مهمتر را عقل مىکند که با غفلت از بى کران

مىدهد .اگر آن را نادیده بگیرد ،باز ،بى کران الاکراه را از دست مىدهد.

الاکراه که فضاى فعالیت او است ،ناگزیر از فضاهاى واقعیتهایى که بكار

بدین قرار ،بریده بریده کردن زمان ،در گذشته و حال و آینده ،فضاى

مىگیرد نیز ،غافل مىشود و بدین غفلت ،مدار فعالیت خویش را بسته

فعالیت عقل را بستن است .غفلت دیگر و مهم اینست که تنها وقتى پاى

مىگرداند .بدین قرار ،هر مدار بستهاى گزارشگر غفلت عقل از آزادى

قدرت (= زور) بمیان نمىآید که ،در هر فعالیت ،هدف عقل در بى نهایت

خویش است .ه  -واقعیتها با یكدیگر رابطه برقرار مىکنند ،اگر عقل

قرار بگیرد .نه تنها با قرار دادن هدف در بى نهایت ،عقل از آزادى خود

بناى کارش رابراین بگذارد که در هستى موجود ،واقعیتها با یكدیگر یك

غافل نمىشود ،بلكه ،حتى اگر موضوع فعالیت او ،معرفت بر پدیدهاى

مجموعه مىسازند و از این مجموعه بیرون بماند و ،در مقام محاط بر

باشد ،آزادى عقل ایجاب مىکند هدف (معرفت بر پدیده) در بى نهایت

واقعیت در تمامى رابطه هایش ،در آن ،بنگرد ،آزادى او کاملتر و معرفت او

قرار گیرد .قرار گرفتن هدف (علم بر پدیده) در بى نهایت ،او را از صدور

بر واقعیت ،علمىتر مىشود .بیرون ماندن از هستى متعین ،در خدا

حكم قطعى که بیانگر آزاد نبودن عقل است ،حفظ مىکند .زیرا او مىداند

زیستن ،آزاد زیستن مىشود .بدین قرار ،وقتى وافعیتى عقل را از

که علم قطعى در بى نهایت قرار مىگیرد .اگردر حكمهاى قطعى بنگرى

واقعیتهاى دیگر غافل نمىکند و هویت خود را در رابطه با واقعیتها بر

که در باره ذره ( اتم ) صادر شدهاند و بدانى که هنوز تا رسیدن به علم

عقل آشكار مىکند ،بر آزادى عقل نیز شهادت مىدهد.

قطعى ،تا مرز بى نهایت راه است ،نقش این غفلت را ،در عقب افتادگى
علمى بشر ،نیك در مىیابى .بهررو ،توحید زمان (گذشته و حال و آینده)
و نقد حاصل فعالیت عقلها (گذشته) و هدف را در بى نهایت قرار دادن
(در گذشته و حال نماندن) ،عقل آزاد را از بى کران الاکراه دیگرى آگاه

7ـ عقل آزاد و فضاهاى باز فعالیت او

مىکند که عقلها اغلب از آن غافلند:
 -8/9انسان مجموعهاى از استعدادها است که در حالت فطرى،

از مدار بسته و باز ،جاى جاى ،بحث کردم .اینك نوبت آنست که آن

فضاهاى فعالیت یكدیگر را گسترده مىکنند .در حالت «الاکراه»،

بحثها را تفصیل دهم:

استعدادها در کار عقل شرکت مىکنند و به او امكان مىدهند ،از همه،

 -7/8فضاى درونى و بیرونى عقل آزاد ،بى کران الاکراه است:

سو نور دهد و نور گیرد .بدین خاطراست که عقل بهنگام خلق ،احساس

 -8/8عقل موضوع شناخت خود را فرا مىگیرد .حتى اگر این

این همانى با هستى را مىکند .در این آزادى ،نور دل را روشن مىکند و

موضوع هستى متعین باشد .نور خویش را بر تمامى آن مىتواند بتاباند و

عقل در درون و بیرون ،بدینسان بى کران الاکراه را فضاى پرواز خود

از آن نور بگیرد و در پرتو نورها معرفت خود را دقیق و شفاف کند.

مىیابد و مىکند .اما آدمى چه مىکند که نوراز دل او مىرود و دیگر

 -8/2عقل هستى مجرد را فرا نمىگیرد چون حد ندارد .اما وجودش

چشمان عقلش نمىبیند!

را درك مىکند .بیشتر از این ،بگاه خلق ،حضور این هستى را در خود و
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 -7/2بدین قرار ،مجموع فضاها ،در واقع یك فضا ،فضاى باز الاکراه

حضور خویش را در این هستى ،در مىیابد .آن آزادى که ذاتى عقل او

هستند .این فضاها وقتى بروى یكدیگر بازند ،به عقل امكان مىدهند تا

است ،در «آن» خلق درك مىشود.

بى کران نور بتابد و بى کران نور بگیرد .به عقل امكان مىدهند ،بر

 -8/8براى آنكه عقل بتواند بر موضوع علم محاط شود ،به فضاى باز

موضوع معرفت خویش از همه سو ،از درون و بیرون ،نور بتابد و آن را

الاکراه نیاز دارد .اگر این فضا نبود ،عقل توانائى در برگرفتن موضوع

روشن ببیند.

شناخت خود را پیدا نمىکرد .غفلت از این فضا ،با غفلت دیگرى همراه

عقل آزاد ،در روشنائى حاصل از "نور على نور" مجموعهاى از

است و آن اینكه اگر بى کران الاکراه نبود ،هستى متعین امكان پیدایش

استعداد در رشد مىشود .از این روست که سانسور یكى از فضاها ،عقل را

نمىیافت .پدیدهها ،پدیدار نمىشدند و میان پدیدهها رابطهها بر قرار

از نورى محروم مىکند .این محرومیت ،محرومیت هاى دیگررا ،در جا،

نمىگشتند:

ببار مىآورد و عقل را در ظلمات فرو مىبرد :همان کار را که خانوادهها با

 -8/4هر واقعیت را که عقل موضوع شناسائى مىکند ،با آن ،فضاى
مشترکى بوجود مىآورد .علم بر واقعیت آنگاه به کمال نزدیك مىشود

8ـ سوره نور آیه 85

که فضاهاى درونى و بیرونى عقل و واقعیت موضوع شناسائى ،فضاى

2ـ سوره اعراف آیه  897و حج 22
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کودك ها مىکنند قدرت مدارها ،با ملتها مىکنند :با خیره کردن چشم

گمان مىبردند و این هدف( میوه ممنوعه) سخت مسحورشان کرده بود.

عقل آنها به امرى ،او را از امر دیگرى غافل مىکنند .این ضرب المثل

راستى اینست که تنها قدرت آدمى را چنان مفتون مىکند که عقل و

«خردبین درشت زیان مىشود» ،از بد اقبالى ،نقصى همگانى است .از این

هستى را از یاد مىبرد .ساز و کار آن چیست؟ پیش از پاسخ به این

رو ،در همه جا ،ضرب المثل است .در حقیقت ،غفلت از هر یك از فضاها،

پرسش ،مثالهاى دیگر هم مىآورم:

موجب غفلت از فضاهاى دیگر نیز مىشود .اگر آدمى ،بعد از آنكه تمام

* تنها وقتى میلى ،شهوتى ،کینهاى ،نفرتى ،حسدى ...مهار نكردنى

حواس خود را پرت شخصى یا امرى یا شئىاى کرد ،بگاه بخود آمدن ،از

مىشود و عقل را کر و کور مىکند که این حالتها بیانگر قدرتمدارى
مىشوند.

خود بپرسد ،چندین و چند غفلت کردهاست و با وجود این غفلتها ،آیا آن
شخص یا آن امر یا آن چیز را درست دیدهاست؟ یكه مىخورد .زیرا خود

8

* تنها زمانى دروغ ،نیرنگ ،خدعه ،حیله و ...ویرانگر ساخته مىشود
و نور را از دل مىبرد و عقل را کور مىکند که سازنده مىخواهد سلطه

را ناگزیر مىبیند به این پرسش پاسخ منفى بدهد .از این رو است که

بجوید.

 -7/8بار دیگر اصل راهنما را داراى اهمیت تعیینکنندهاى مىیابیم:

4

ثنویت یعنى محدود کردن فضاى عقل ،به فضاى میان دو محور ،ثنویت

* تنها هنگامى که ،بنام حقى ،از دیگر حقوق خویش غفلت مىشود

تك محورى ،فضا را از آنهم تنگتر مىکند .براین اصل ،جز محور فعال

و آنگاه که ،بنام حقى ،حق یا حقوق دیگران از یاد مىرود ،و هرگاه که حق
همان قدرت گمان مىرود ،دل تاریك و عقل کور مىشود.

دیده نمىشود .محور فعلپذیر ،به تبع محور فعال و از دید سود و زیان او
دیده مىشود و مبهم .از آن رو جبرى ،فضاهاى هفت گانه باال را نمىبیند

5

* تنها دل آن کس ظلمت کده و عقلش نابینا مىشود که ،همه چیز
6

که فضاى عقل او ،فضاى تنگ میان دو محور است .فضاهایى را نمىبیند

دارد ،با وجود این ،به راه زور مدارى مىرود .چنین کسى هر چه دارد را

که ،هر عقل آزادى ،به تجربه وجودشان را تصدیق مىکند .به قول صاحب

بیانگرهاى قدرت گمان مىبرد.

کتاب «روح این شناخته» از یك ذره ،کوچكترین عنصرها را که مادى

* تنها کسى عهد مىشكند که قدرت بدان ناگزیرش کرده باشد .جز

هستند ،مىبیند اما فضاى بزرگ آن را نمى بیند .پس اصل راهنمایى

قدرت هیچ عهد شكنى وجود ندارد 9.وقتى از کسى ،به فریب عهد

بایسته است که بدان ،دل نور و عقل بینائى و شنوایى پیدا کند :موازنه

مىستانند و یا به او عهد مىسپارند ،از دادن و ستاندن عهد ،دست یابى
8

به قدرت را گمان برند ،فریب ده برده قدرت است .اما فریب خور ،به این

عدمى.
اینك این پرسش محل پیدا مىکند :عقل چگونه و چرا خود را از

و آن عامل ،عقل خویش راکور کردهاست .عهدى که ناقض حقوق

بیكران الاکراه و «نور على نور» و چشمان هستى بین محروم مىکند؟

مىشود ،نه عهد که عهد شكنى است .چنین عهدى ،بدیهى است که

نیك که بنگرى مىبینى هر محدودیتى با قدرت(= زور) همراه است .بنا بر

عقل را کور مىکند و از اندیشیدن به دل ،که بى کران عشق است ،ناتوان
مىسازد.

تعریف ،مرز را روابط قوا معین مىکند و منتجه این روابط است .پس

7

اتفاقى نیست اگر همه طرز فكرها ،مرامها ،دینها که اصل راهنمایشان

* تنها کسى که یكى از مظاهر قدرت ،مقام ،پول "،جاذبه"اى از

ثنویت است ،در تعیین حدود خالصه مىشوند و ،بنابر این ،بیانهاى قدرت

جاذبهها (در حال حاضر جاذبه جنسى همگانىترین مظهر قدرت است)

هستند .پس ،تا قدرت پا در میانى نكند ،عقل در تاریكى ها فرو نمىرود.

را ،از راه تخریب ،مىجوید ،دل او از محبت تهى و عقل او از بینش ناتوان
مىشود.

پیش از این ،دیدیم که وقتى قدرت میل به مطلق مىکند ،زمان «هم

81

اکنون» و مكان «همین جا» مىشوند .در جریان تكوین قدرت که تأمل

این مثالها و مثالهاى دیگر را ،هر کس ،در زندگانى روزانه ،مىیابد و

کنى ،مىبینى ،جریان بسته شدن فضاهاى عقل ،در نتیجه فضاى باز

مىتواند ،به تجربه ،در یابد که تنها وقتى پاى قدرت به میان مىآید ،دل

الاکراه است :جریان تكوین قدرت ،همان فراگرد کور شدن چشمان

تاریك و عقل کور و کر مىشود .اما چگونه؟ غفلت از کجا شروع مىشود

هستى بین عقل است.

و چرا غفلت از یكى از فضاهاى عقل کورى عمومى مىآورد؟

اما چگونه عقل کور مىشود وقتى قدرت مدار مىگردد :اگر ،بهنگام

 -7/4بدین گونه که مدار باز مادى -معنوى به مدار بسته مادى

خلق ،عقل از هستى همه دانش و بینش و ...و خالقیت ،نمایندگى

مادى جاى مىسپارد .از مثالهاى مختلف ،مثال ورود یوسف 88به مجلس

مىجوید ،حالت عكس هنگامى است که از این هستى غافل مىشود.

زنان مصر را مىآورم .زنان محو زیبائىاو شدند تا آنجا که کاردها سیبها

چنانكه دل او از نور خالى و چشمان چهار سوبین او کور مىشوند 8.یك

رابرید و بر کف دست ها نشست بى آنكه زنان متوجه شوند! نمود مادى

چند از مثالهاى جهان شمول دل بى نور و چشمان کور را مىآورم تا در

زیبائى یوسف ،میان چشمان زنان و این زیبائى مدار بستهاى پدید آورد

آنهاتأمل کنیم:
* از این دید که بنگرى ،میوه ممنوعه آن میوه ایست که آدمى

8ـ سوره بقره آیه  6تا 88

مفتون آن و از آزادى عقل خود و هستى غافل مىشود .تنها آدم نبود که،

 4ـ سوره بقره آیه  214تا  216و مائده  82و  88و سبأ  88تا 88

بدین سحر ،از عقل و هستى غافل شد ،آدمها و بسا جماعتهاى بزرگ

 5ـ سوره بقره آیه  85و نساء 851

مسحور و مفتون شدهاند و مىشوند .هربار که فردى یا جمعى هشدارها را

 6ـ سوره علق آیه 6

نمىشنود یا نمىشنوند سرنوشت قوم نوح را پیدا مىکنند 2در ایران بعد

 9ـ سوره توبه آیه  82و اعراف  57تا  898و  ...و «قدرت عهد ندارد» همان پایه
است که  ،بر آن ،ماکیاول کتاب شهریار را نوشته است.

از انقالب  22بهمن  8859استبداد و جنگ ویرانگرى و فقر قابل پرهیز
بودند اگر هشدارها شنیده مىشدند .اما چرا چشمها ندیدند و گوشها

8ـ سوره توبه آیه  8تا  4و نساء آیه  854تا 859

نشنیدند؟ زیرا اکثریت بزرگ «نخبهها» هدف فعالیت سیاسى را قدرت

7ـ سوره حج آیه  88تا  46و مائده  88و منافقون  8تا  8و بقره ( 824عهد خدا به
ستمگر نمىرسد)

8ـ سوره اعراف آیه 89

81ـ سوره بقره آیه  9و فصلت  89و حشر  84و صف  5و...

2ـ سوره اعراف آیه  68تا 64

88ـ سوره یوسف آیه  81و 88

61

که عقلهاشان را گرفتار غفلت عمومى کرد .اگر در مثالها که آوردم ،تأمل

(زیبایى مادى) جانشین مىشود و مدار بسته مىگردد ،هم بد(،از دست

کنیم  ،مىبینیم جریان تاریك شدن دل و کور شدن عقل همان جریان

دادن یوسف و زندانى شدن او) و هم بدتر (حرمان و خوارى) و هم بدترین

بسته شدن مدار باز مادى  -معنوى ،از راه جانشین شدن بدلهاى مادى

(گم کردن نور عشق و سرگردان شدن در ظلمات شدن افسوس و)...

ارزشهاى معنوى است .بدین قرار ،اسطورهها بدلهائى هستند که قدرت

«انتخاب» ،مىشوند.

جانشین ارزشهاى معنوى مىکند .براى مثال ،در دین ،شخصیت جانشین

در مثال انقالب ایران ،همه آنها که هدف را دست یابى به قدرت

خدا مىشود .در عشق ،زیبائى در زیبائى تن و عاشقى ،مسحور جاذبه تن

کردند ،در این مداربسته ،هم بد و هم بدتر و هم بدترین را «انتخاب»

گشتن ،ناچیز مىشوند .در توانائى ،توانائىهاى انسان که استعدادهاى

کردند:

رشد یاب او هستند ،جاى به نمودهاى قدرت (= زور) پول ،مقام ،قدرت

* «روحانیتى» که مىخواست قدرت را از آن خود کند و از قاعده

ویرانگر ،مىسپارند و ...اما چگونه و چرا دل تاریك و عقل کور مىشوند؟

«دفع فاسد به افسد» پیروى کرد ،بد را که جنایتها (اعدامها ،ترورها و)...

مگر نمىبینند مادیت را جانشین معنویت مىکنند؟
 - 7/5در مثال یوسف در مجلس زنان مصر که تأمل کنیم ،مىبینیم
در دید زنان مصر ،زیبائى مادى یوسف ،نمایانگر زیبائى معنوى او
نبودهاست ،جانشین آن زیبائى شده و آن زیبائى و همه دیگر فضاهاى دل
و عقل آنها را در ظلمات فرو بردهاست .بدین قرار ،بسته شدن مدار ،با
تبعیض شروع مىشود .در این مثال ،تبعیض بسود زیبایى مادى موجب
تاریك شدن دل یا فضاى بى کران عقل مىشود .در ایران دوران انقالب،
دو گرایش ،یكى جانبدار اصالح رژیم شاه ،بدین تبعیض ،از انقالب غافل
شد و گمان برد خواست ذهنى خود را مىتواند جانشین حرکت انقالب
کند .تا توانست کوشید و خواست خود را نیافت و از عاملهاى استقرار
استبداد بعد از انقالب نیز شد .گرایش دومى ،براى سقوط رژیم شاه تقدم
قائل شد و از دولت مردم ساالرى غافل گشت که باید جانشین آن رژیم
مىشد .تأمل راکه بیشتر کنیم ،مىبینیم

بودند مرتكب شد براى اینكه از بدترین  -که «تكرار تجربه مشروطیت»
مىخواند  -جلوگیرى کند .پس هر روز بر میزان «بد» افزود و ،بدان ،از
عمر قدرتى که از آن خود گمان مىبرد ،کاست .بدترین که دست مایه
کردن اسالم و انقالب و تباهى یك نسل و کشورباشد ،را ،نیز «انتخاب»
کرد!
* آنها که مىخواستند ،به روش قهرآمیز ،انقالب اول را به انقالب
دوم 8راه برند و کار لنین را در ایران تكرار کنند ،قهر را بعنوان روش
اصلى تحمیل کردند .اما خود به هدف نرسیدند و قربانى خشونت شدند.
گروهى از بقایاى آنها ،امروز به اصالح در محدوده «والیت مطلقه فقیه»
قانع شدهاند .بدینسان ،از عوامل اصلى روش شدن قهر گشتند (بد).
قربانى این روش شدند (بدتر) .قدرت را مدار کردند و به هدف نیز
نرسیدند (بدترین).
* آنها که در مقام نپذیرفتن انقالب ،انقالب را در برابر اصالح قرار

 - 7/6جانشین کردن بدل مادى که بانى آن شیطان 8شد و عملى

دادند و «اصالحطلبى» را مدار کردند و خود را میانه رو خواندند ،از این

شیطانى است ،باتبعیض قائل شدن آغاز مىشود .اما تا وقتى این تبعیض

واقعیت غفلت کردند که ،در مدار بسته ،تنها قدرت مدار مىشود.

مطلق نشود ،یعنى تمامى فضاى عقل را نپوشاند ،مدار باز به مدار بسته

بنابراین ،وقتى اصالحطلبى وسیله نفى انقالب شد ،عقل بر ثنویت تك

بدل نمىشود .در مثال یوسف ،زنانى که در زیبائى او خیره شده بودند،

محورى عمل کردهاست و بر این اصل ،میانه روى محال و افراطى گرى

زیبائى را بزرگ و بزرگتر و مطلق مىکردند 2.در مثال شاه و رژیم او،

روش مىشود .پس ،اگر خود در زورگوئى افراطى نشوند ،عامل حاکمیت

تمایلهاى موافق ،سقوط رژیم او را مطلق مىکردند .تمایلهاى مخالف

زورگویان افراطى مىگردند .عمل بر میزان عدالت ،نیاز به مدار باز ،دارد و

انقالب ،مخالفت باانقالب را .انگشت شمار هشیار شدهها ،هشدار از پى

عقل آزاد مىتواند بر این میزان عمل کند .بدین خاطر بود ،که ابزار قدرت

هشدار مىدادند ،اما گوشها نمىشنیدند .واقعیتها نیز چشمها را

استبدادى را« ،میانه رو»ها ساختند (بد) و تحویل کسانى دادند که

نمىگشودند .تأمل را که بیشتر کنیم مىبینیم  ،قدرت زاده بسته شدن

نمىخواستند «تجربه مشروطیت» تكرار شود .افساد جانشین اصالح شد

مدار و گرفتار جبر شدن انسان است .چنانكه در مثال یوسف ،زنانى که

خود آنها مطرود قدرت حاکم شدند (بدتر) ،استبداد بعد از انقالب نیز

مسحور زیبائى یوسف شدند ،با او و با خود رابطه قوا برقرار کردند .تا آنجا

جانشین شد (بدترین).

که کاردها بر کفهاى دست هانشستند .در حقیقت ،زیبائى او را قدرت

اگر میدانستند با اصالح را جانشین انقالب کردن ،گرفتار مدار بسته

مىانگاشتند و مسحور آن مىشدند .چنانكه گنجشگى که مار مسحورش

بد و بدتر مىشوند (بخاطراینكه انقالب و اصالح دو کارى هستند که وقتى

مىکند ،در مدار بستهاى زندانى مىشود که بدان تسلیم قدرت مار

یكى واجب مىشود ،دیگرى غیر ممكن مىگردد) ،اگر مىدانستند انقالب

مىشود و از حرکت مىافتد.

چیست و آن را بعمل در مىآوردند ،انقالب ایران ،تجربه موفقى مىشد و

 -7/9با بسته شدن مدار ،قدرت بوجود مىآید و دو طرف ،یكى

نه گروگانگیرى ،نه جنگ نه "استبداد بعداز انقالب" را بخود مىدید.

مسلط و دیگر زیر سلطه - ،وقتى مدار میان دو موجود بر قرار مىشود و

این گروهها ،اگر عقل آزاد مىداشتند ،در مىیافتند که

بطور عمومى وقتى قدرت مدار عقل مىشود  -همواره ،گرفتار «انتخاب

 - 7/8وقتى مادى بدل معنوى مىشود و مدار بسته بد و بدتر بوجود

میان بد و بدتر» مىمانند .این مداربه ضرورت ،مدار بسته «بد و بدتر»

مىآید ،این مدار رابطه بالواسطه و مستقیم عقل را با واقعیتها قطع

است .چرا که حق نیاز به زور و مدار بسته ندارد .به سخن دیگر ،وقتى

مىکند .قطع رابطه عقل با واقعیت ،خود ،هشدار دادنى دائمى است .اما

مدار باز است ،قدرت مدار نیست و انسان آزاد است.

اندك شمار هستند عقلهاى قدرت مدار که مىشنوند و به خود مىآیند.

توضیح را به یمن مثالها مىدهم :در مثال یوسف ،همسر خدیو مصر،

درحقیقت ،در مثال یوسف و همسر عزیز مصر ،زن که مىخواست از

وقتى نتوانست یوسف را در مدار بسته هوس نگاه دارد ،در مدار بسته

یوسف کام جوید و شوى او که بهتانى را پذیرفت که او به یوسف مىزد،

قدرت مدارى ،یوسف را متهم کرد و یوسف به زندان افتاد .آن زن عشق

بر مدار قدرت ،یوسف را متهم و به زندان فرستادند .شوهر واقعیت را(

نجست ،حرمان و خوارى پایدار جست .بدین قرار ،وقتى بدل مادى

پیراهن از پشت دریده یوسف) ندید و همسر او ،نخست ،این دو واقعیت
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را ندید :یكى ،یوسف و اراده او و دیگرى ،موقعیت خودش بمثابه همسر .و

رشته تخریب ،فضاى خود را تنگ مىکند :با حذف آزادى ابداع و ابتكار و

آنگاه ،در خشم و ترس از رسوائى ،به واقعیت لباس دروغ پوشاند .باز این

خلق و با بستن فضاى الیتنهائى درونى ،بستن فضاها آغاز مىشود .آنگاه،

واقعیت را که حقیقت «تاب مستورى ندارد» ،ندید .سرانجام ،همان

با بستن مجارى دریافت اطالعات ،فضاى بیرونى را مىبندد .سپس به

واقعیتها که ندیده بود ،حقیقت را از پرده بیرون انداختند.

8

تخریب حقها مىپردازد که مانع مطلق کردن نماد مادى قدرت مىشوند.

و مىدانیم که «جنایت کامل» (بدین معنى که جنایت و جانى قابل

وقتى عقل حكم تخریب را صادر کرد ،نوبت به تبدیل نیرو به زور مىرسد

کشف نباشند) وجود ندارد .بنا بر قاعده ،وقتى مدار بسته مىشود ،عقل

و بدین تخریب ،تخریبهاى دیگر در پى مىآیند .کمى دورتر ،این

رابطه با واقعیت را از دست مىدهد و بسیار هستند واقعیتها که ،به

تخریبها را یك به یك مطالعه مىکنیم ،در اینجا خاطر نشان مىکنم که

چشم تنگ عقل قدرتمدار نمىآیند و همان واقعیتها خطا و خطاکار را لو

جریان تخریب ،با تنگ و تنگتر کردن مدار بسته و بزرگ کردن ویرانیها،

مىدهند .از این رو ،واقعیتها که به چشم جانى ،نمىآیند جانى رالو

تا تخریب کامل ادامه پیدا مىکند ،اگر دل نتواند عقل را آزاد کند .اما این

مىدهند .عاملى دیگر از عاملهاى کشف حقیقت اینست که همه عقلهاى

کار بسى مشكل است:
 - 88/88از آنجا که فضاى درونى از آن عقل و آزادى خلق کردن ذاتى

زندانى مدار بسته ،ساختن را ،با ویران کردن و ویران کردن را از خود آغاز

عقل است و حقوق نیز ذاتى حیاتند ،عقل آسان نمىتواند ،با تخریب و

مىکنند:
 -7/7بر اثر قطع رابطه بالواسطه و مستقیم عقل با واقعیتها ،در

سانسور ،فضاى درونى و بیرونى خود را به مدار بسته بدل کند .از این رو،

مدار بسته ،عقل جز اینكه هر ساختنى را با ویران کردن آغاز کند ،چاره

فریب در کار مىآورد .فریب را با جانشین کردنها انجام مىدهد :هر

ندارد .در مثال یوسف و همسر عزیز مصر ،زن ،هر بار ،با ویران کردن بود

تخریبى ،با جانشین حق کردن مصلحتى ،انجام مىگیرد .به مثال هائى که

که مىخواست به مراد رسد :شكستن عهد وفا با شوهر براى کامجوئى از

بیش از این آوردهام که باز گردى ،مىبینى در هر یك از آنها ،یك رشته

یوسف ،بكار انداختن جاذبه جنسى خود و تحریك میل جنسى یوسف 2و

مصلحتها جانشین حقیقتها شدهاند:

سپس تهدید او و دریدن پیراهن او و سرانجام ،متهم کردن او به قصد فرو

* در مثال همسر عزیز مصر و یوسف  -امرى که در همه زمانها و

نشاندن چشم خود از تسلیم ناپذیرى یوسف و پىآمدهاى پى بردن

همه جامعهها روى دادهاست و روى مىدهد و روى خواهد داد  ،-از به

شوهر به حقیقت .بدین قرار ،در مدار بسته ،چون عقل کار را با ویرانى

خود اختصاص دادن یوسف تا از او کام خواستن و ،از آن پس ،تا روانه

آغاز مىکند ،نخست بدترین ویرانگرى را انجام مىدهد که اصالت

کردنش به زندان ،عقل همسر عزیز به جاى خود و نیز یوسف ،حقها و

بخشیدن به قدرت و مدار خویش کردن آنست .آنگاه ،زور ویرانى بر

حقیقتها را با مصلحتها جانشین کرده است .در هر مرحله ،بنا بر هدف،

ویرانى مىافزاید.

او مصلحتى را ساخته و جانشین حقیقتى کرده است .رفتارهاى همسر

در مثال انقالب ،در مدار باز آزادى ،عقل آزاد انقالب را تغییر

خدیو مصر به ما مىگوید مصلحتها که او جانشین کرده است کدامها

ساختهاى استبدادى به ساختهاى مردم ساالر مىشمرد .بجاى مساوى

هستند .حق اینست که گرچه امورى از این نوع ،یك ماهیت دارند .اما هر

کردن انقالب با ویرانگریها ،الف  -در بنیادهاى سیاسى و دینى و فرهنگى

همسرى که در بیرون از زناشوئى ،مدار بسته دلداگى بوجود مىآورد،

و اجتماعى و اقتصادى و تربیتى ،قدرت را از اصالت مىانداخت و ب  -با

مصلحتها که جانشین حقها و حقیقتها مىکند ،مىتوانند همانها

حذف قدرت بمثابه مدار ،ساخت بنیادهاى اجتماعى را تغییر مىداد تا که

نباشند که دیگران مىسازند و جانشین حقیقتها مىکنند .در واقع،

جامعه نظام باز و تحولپذیر بجوید .اما عقلهاى قدرتمدار انقالب را

مصلحت سنجىها مىتوانند یك طرفه و یا دو طرفه باشند .در مثال ما،

ویرانگرى خواندند و پاسدار بنیادهاى اجتماعى شدند که ،برمدار قدرت،

همسر خدیو ،یك طرفه ،بجاى خود و یوسف تصمیم گرفته است .با آنكه
8

کارشان ویران سازى نیروهاى محرکه بود .چون قدرت هدف شد ،درهمان

یوسف پنهان نمىکند که بسوى او کشیده مىشد ،اما این همسر عزیز

حال که سازمانهاى دولتى و قشونى پیشین ویران مىگشتند ،سازمانهاى

مصر بود که مصلحت او را معین مىکرد :از سمت مادرى شروع شد تا به

جدید ،بمثابه ستون پایههاى استبداد جدید ،بر الگوى سازماندهى

اطاق بردن و درب را بستن و کام دل خواستن .همسر عزیز ،با هر تغییر

استبداد پیشین ،ساخته مىشدند .و

حالى ،مصلحتى را جانشین حقى و حقیقتى کرد .از مصلحتى که مادرى

 - 81/81در حقیقت ،غافل نشدن از آزادى ،به رعایت حق است .اما

کردن بود تا مصلحتى که معشوقه شدن شد .وقتى عقل یوسف آزادى

قدرت بدون تخریب حق واقعیت پیدا نمىکند .از اینروست که عقل

خویش را از دست نداد و یوسف در مدار بسته زندانى نشد ،همسر عزیز،

قدرت مدار ،کار را با تخریب شروع مىکند .اما عقل ،پیشاپیش ورود به

مصلحت خویش را در متهم کردن یوسف دید .عزیز مصر نیز با آنكه

جریان تخریب ،آزادى و بدان استقالل خود را از دست مىدهد .دانستیم

حقیقت را دانست 4،مصلحت را در زندانى کردن یوسف دید .اما وقتى

که ،در روابط قوا ،استعداد رهبرى استقالل خود را از دست مىدهد .زیرا

نوبت به آزاد کردن یوسف از زندان رسید ،در جریان آزاد شدن عقل،

رهبرى به بیرون از آدمى انتقال پیدا مىکند .حال زمان آنست که به این

همسر عزیز ،مصلحت را بیان حقیقت کرد.

پرسش پاسخ دهیم :بیرون صاحب اختیار کیست؟ در مدار بسته که نماد

* در مثال انقالب اسالمى ایران ،در جریان انقالب تا سقوط رژیم

مادى مطلق مىشود( ،در مثال یوسف ،زیبائى او) ،بظاهر ،نماد مادى

شاه ،مصلحت بیان حقوق مردم ایران و انقالب در اسالم و باز یافت آن

والیت مطلق پیدا مىکند .اما در واقع ،نماد مادى رهبرى پیدا نمىکند.

بمثابه بیان آزادى شد .از آن پس ،مصلحت جانشین کردن بیان آزادى و

این عقل است که با تخریب حق ،و پیش از آن ،با وسیله کردن نماد مادى،

استقالل و رشد بر میزان عدل و و زالل معنویت ،با بیان استبداد ،گشت.

از آزادى خویش عافل مىشود و فضاى خود را تنگ و تنگتر مىکند .تا

بدین قرار ،در مدارباز مادى معنوى ،بیان ،بیان حق و حقیقت مىشود .اما

جائى که جز نماد مادى نمىبیند .عقل با غفلت از آزادى خویش و یك

در مدار بسته مادى مادى ،بیان ،بیان قدرت و مصلحت جانشین حق و
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حقیقت مىشوند .چرا که قدرت ،با نقض حق و پوشاندن حقیقت با دروغ

مدار ،جز اطاعت بى چون و چرا از امر و نهى قدرت ،مفرى باقى

(= مصلحت) بوجود مىآید .بدین سان ،جانشین کردن بدل مادى و پدید

نمىگدارند :در مثال اول ،آدم با دانش و توانائى جاودانه  ،در مثال دوم،

آوردن مدار بسته بد و بدتر ،مصلحت ساختن و آن را جانشین حقیقت

همسر عزیز مصر با هم آغوشى با یوسف ،در مثال سوم مالتاریا ،با
2

«استقرار سلطنت سلسله روحانیت» ،در ذهن خود ،تنها مىشوند .و

کردن است .پس ،هر بار که نماد مادى قدرت را جانشین حق مىکنیم،

هنوز،

مصلحتى را جانشین حقى و حقیقتى کردهایم .و
 -7/82واقعیتها و مجازها که در  88قسمت پیشین ،به شناخت

 -5عقل قدرت مدار ،با تشبث به مصلحت ،سانسور را باز هم کاملتر

آمدند باید جمع آیند تا فضاى باز آزادى به فضاى بستهاى ،بر مدار قدرت،

مىکند :هم راههاى ورود اطالعات و استداللهاى مخالف را بر خود

جاى بسپارد .اما نه یك مدار بسته که مدارهاى بسته پدید مىآیند .بدین

مىبندد و هم تنها شدنش را با قدرت کامل مىکند .بدین سان ،در درون

ترتیب که در درون هر مدار ،مدار تنگ ترى بوجود مىآید ،چنانكه

مدارهاى پیشین ،مدار تنگترى را بوجود مىآورد .حاال دیگر ،در مدارى

سرانجام «میوه ممنوعه» تمامى فضاى عقل قدرت مدار مىشود:

ذهنى و بس تنگ ،تنهائى عقل قدرت مدار با قدرت ،کامل است.

* در مثال هاى آدمى و میوه ممنوعه و همسر عزیز مصر کام خواهى

 -6او فضاى ذهنى درونى را با ناچیز کردن فضاى زمان و مكان ،در

او از یوسف و « مالتاریا» و دولت بمثابه قدرت و در هر مثالى که هرکس

«هم اکنون ،همین جا» تنگ و تاریك مىکند .از استعدادهاى خویش

مىتواند در زندگى خود سراغ کند ،مدارهاى بسته بدین ترتیب پدید

غافل مىشود .در انزواى وحشتناکش ،تقال مىکند با قدرت ،این همانى

مىآیند:

بجوید .در این مدار ،که تنگترین مدار است و بر پایه مدارهاى پیشین

 -8مدار بسته واقعیت با مجاز در مثال آدم و میوه ممنوعه ،مجاز

ساخته مىشود ،هدف مطلوب تمامى فضاى عقل مىشود :آیا در مثال

دانش و توانائى مطلق بود .در مثال همسر عزیز ،مجاز التذاذ کامل از راه

اول ،آدم جز «هم اکنون ،همین جا» دانش توانائى یافتن و در مثال دوم

سلطه بر یوسف و تصرف او بود ،در مثال مالتاریا ،مجاز استقرار «استبداد

همسر عزیز مصر غیر از «هم اکنون و همین جا» با یوسف هم آغوش

صالحه» بود.

شدن و در مثال سوم ،مالتاریا سواى «هم اکنون بر ایران» والیت مطلقه
یافتن ،در سر دارند؟ در این مرحله ،مدارهاى پیشین راه باز گشت به

 -2مدار اول ،از راه جانشین فضاى باز شدن فضاى بسته بوجود

حالت آزاد را بر عقل مىبندند و عقل ،بى اختیار ،آلت قدرت مىشود:

مىآید :در مثال اول ،مدار باز آدم خدا ،جاى به مدار بسته آدم شیطان
سپرد .در مثال دوم  ،مدار باز عشق ،جاى به مدار بسته کام خواهى داد.

 -9حاال دیگر ،در این مدار بسته مادى (انسان که زور بكار مىبرد)

بنابراین فرض که همسرى ترجمان عشق بوده باشد .بر فرض که همسرى

 -مادى (بدل مادى) ،رابطه ،رابطه قوا است .در مثال اول ،آدم میوه

بیانگر عشق نبوده باشد ،در رابطه با یوسف نیز ،مدار باز عشق ،نخست

ممنوعه را مىخورد تا دانش و توانائى مطلق و جاودانى بجوید .در مثال

جاى به کامطلبى و سپس به خشم و کین و  ...مىسپارد .در مثال سوم،

دوم همسر عزیزمصر ،یوسف را به هم آغوشى امر مىکند تا کام جوید و

مدار باز روحانیان مردم با مدار بسته اقلیتى از روحانیت با قدرت جانشین

در مثال سوم ،قدرت مداران کودتا مىکنند تا والیت مطلقه بیابند.
نیك که بنگرى مىبینى همواره عقل قدرت مدار ،نه تنها «آنچه

مىشود و اسالم بمثابه بیان آزادى جاى به اسالم به مثابه بیان قدرت

8

خود دارد را از بیگانه تمنا مىکند» ،بلكه از آنچه خود دارد بخشى را

مىدهد.

غافل و بخش دیگرى را ویران مىکند! در مثال اول ،آدم از خدا و

 -8اگر حالت آزاد را ،حالتى بدانیم که ،در آن ،عقل بر توان ابتكار و

4

ابداع و خلق و فضاهاى باز درونى و بیرونى خویش آگاه است و این

استعدادهاى خویش غافل و بهشت را ،حال آزاد را ،ترك مىکند .در

استعداد فعال است ،پس ،هر بار که عقل از این حالت خارج مىشود،

مثال دوم ،همسر عزیز مصر از آزادى خویش غافل مىشود و همسرى و

عامل خارج کننده همو مىشود که شیطانش مىخوانیم .بنابر مثالها،

عشق به یوسف را ویران مىکند .در مثال سوم ،مالتاریا از مردم مىبرد و
5

عقل حالت آزاد را ،باایجاد حد ،از یاد مىبرد :در مثال اول ،آدم میان خود

« 85میلیون بگویند بله من مىگویم نه» را شعار و روش مىکند و

با خدا حد مىنهد :با خدا دو گانگى مىجوید و ،در جا ،فضاى عقل را

ویرانى بر ویرانى مىافزاید.

محدود مىکند .در مثال دوم ،همسر عزیز ،عشق را در کامجوئى ناچیز

و عقل آزاد وقتى در پیدایش مدارهاى بسته مىنگرد که هرمى

مىکند و در مثال سوم مالتاریا ،با انقالب و اسالم و اندیشه راهنماى

رابوجود مىآورند که مدار آخرى ،رأس هرم ،نقطهایست که در آن ،عقل

انقالب و ایران و مردم ایران دوگانگى و با قدرت یگانگى مىجوید.

جز ویرانگرى نمىتواند و نمىکند ،مىبیند ،قاعده این هرم را با دروغ

بنابراین ،میان دو حالت آزاد و غیر آزاد ،تضاد بوجود مىآید .این تضاد ،دو

ساختهاند .ازاینرو با عریان کردن حق و حقیقت که از پوشش دروغ است

راه حل بیشتر پیدا نمىکند :یكى راه حل یوسف و دیگرى راه حل همسر

که عقل حالت آزاد را باز مىیابد:

عزیز مصر :یوسف با بیرون نرفتن از حالت آزاد ،زندانى شد اما گرفتار
مدار بستهاى نگشت که همسر عزیز مصر پدید آورد 8.در مثال انقالب

81ـ عقل آزاد و رشد

ایران نیز ،آنها که انقالب را تجربهاى شمردند که باید به نتیجه رساند ،بر
اصول راهنماى انقالب ماندند .تهدیدها و تطمیعها و سرکوبها شدند اما در
مدار بستهاى که امر بران قدرت ساختند ،گرفتار نیامدند.

راه رشد ،راست راهى به پهناى بى کران الاکراه است .در این فراخنا،

 -4بیرون کشاندن صاحب عقل از حال آزاد و به درون مدار بسته

عقل با ایجاد هر خوبى ،باردار خوب ترى مىشود .راه «غى» ،گرفتار

بردنش ،مدار ذهنى زورمدار را بازهم بستهتر مىکند .زیرا نخست مىباید
با قدرت مدار بسته بوجود آورد .در این مدار ،او آلت بى اختیار قدرت

2ـ «سلسله روحانیت» قول آقاى مشكینى« ،رئیس مجلس خبرگان» است.

مىشود .زیرا ،مدارهاى پیشین تكیه گاه این مدار مىشوند و براى زور

8ـ نیم بیتى از بیتی از غزلى از حافظ
4ـ سوره طه آیه  885تا 828
 5ـ قول آقاى خمینى در  25خرداد 8861
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68

شدن در مدار بسته بد و بدتر است .در این مدار ،عقل با ایجاد هر قدرتى

مختلف و موافق و مخالف پیدا کرده است .اما عموم موافقان ،اصالت و

(= زور) آبستن قدرت ویرانگرترى مىگردد 8.هم به این دلیل که عمل

تقدم را به انسان مىدهند و مخالفان با این تقدم و محور کردن انسان

فعال است و هم بدین علت که عقل ،آفریدههاى خود را نقد مىکند و هم

مخالف هستند .مدارىها و گرائىهاى دیگر ،همه تقدم دادن و محور

به سبب آنكه نیروهاى محرکه بى کار نمىمانند و اگر در راه رشد بكار

کردنند .اما تقدم دادن و محور کردن قائل شدن به دوگانگى و بر دو

نیفتند ،در بیراهه ویرانگرى بكار گرفته مىشوند .و هم براى آنكه دیگر

گانگى ،به یكى از حق ها را تقدم بخشیدن و محورکردن در رابطه با

پدیدههاى هستى نیز فعال هستند .انسانها نیز یا در مسابقه هستند ،یا

دیگرى است .تقدم بخشیدن بر دیگرى و محور کردن ،در رابطه با دیگرى

در رقابت 2.در اینجا ،پرسشى اساسى بمیان مىآید :هستى نیز فعال و

 ،تنها در رابطه قوا معنى پیدا مىکند .اگر عقل قدرت (= زور) را نخواهد،

خالق است .اگر عقل ،در فعالیت خود ،از هستى نمایندگى کند ،قدرت (=

نیازى به تقدم بخشیدن و محورکردن نیز پیدانمىکند .هر عقلى که از

زور) محل پیدا نمىکند .در عوض ،قدرت (= توانائى) استعدادها در

تجربه کردن نترسد و تجربه کند ،مىبیند تنها قدرت (= زور) است که

افزایش دائمى مىشود .کار عقل به از بهتر کردن دائمى مىگردد .آنچه

نیازمند مدارى و گرائى است .در حقیقت ،خدا مدارى ،خدا نیست .انسان

انسان خود دارد ،این توانائى است .دوگانگى جستن با هستى ،بستن مدار

مدارى ،انسان نیست .آزادى گرائى ،آزادى نیست .عقل گرائى ،عقل

عقل است .در این مدار ،قدرت(= زور) جا و نقش پیدا مىکند .بدین سان،

نیست .نژادگرائى نژاد نیست .ملت گرائى ،ملت نیست .فرد گرائى،

آیا آغاز بى پایان جریان رشد ،نمایندگى از هستى (==موازنه عدمى) و

فردنیست .اجتماع گرائى ،اجتماع نیست .ترقى گرائى ،ترقى نیست.

صیر به او و ابتداى ویرانگرى دو گانه شدن با هستى (= ثنویت) نیستند؟

نوگرائى ،نو نیست .دین گرائى ،دین نیست .علم گرائى ،علم نیست .

بدین قرار،

نسبیت گرائى ،نسبیت نیست و ...همه ،اسطوره سازى با تخریب حق از

 - 81/8به دوگانگى با هستى ،قدرت (= زور) پدید مىآید  ،به غفلت

راه تقدم بخشیدن و محور سازى هستند .انسان داراى عقل آزاد ،خدا را

از حق (= آزادى) ،و به از خود بیگانه کردن نیرو در زور و بكار بردنش در

محور نمىکند ،در پندار و کردار و گفتار از خدا نمایندگى مىکند (=

ویرانگرى ،پدید مىآید .پیش از این ،دیدیم که بدون مجاز ،قدرت بوجود

موازنه عدمى = آزادى) .انسان را محور نمىکند و بدان ،عقل را از

نمىآید .اینك در جانشین حق شدن مجاز بنگریم و بپرسیم :بى شمار

همكاران خود در خالقیت و آزادى خویش (اینهمانى با هستى) محروم

اسطورهها که ساخته شدند و ساخته مىشوند و فراوان «مدارى» ها و

نمىگرداند .علم را محور نمىکند و بدین کار ،براى آن حد معین نمىکند

«گرائى» ها که پدید آمدند و پدید مىآیند ،آیا گزارشگر گریز انسان از

و خود را از رشد علمى محروم نمىسازد .عقل آزاد مىداند که علم او،

8

مطلق نیست .اما این را نیز مىداند که تنها قدرت (= زور) است که

ترس از ابتال هستند؟ 4بیانگر زیست در مدار بسته روابط قوا و بحكم

نیازمند حكم قطعى (=مطلق) است .پس حكم قطعى (= مطلق) صادر

«تنازع بر سر بقاء» هستند؟ 5از میان اسطورهها و مداریها و گرائىها که

کردن بنام علم ،مانع رشد علمى است و بكار بزرگ شدن قدرت مىآید:
 - 81/2یكبار دیگر به موضوع «نسبى بود علم» باز مىگردیم .رشد
علمى جریانىاست که با آزادى عقل (اینهمانى با هستى) شروع مىشود
و ،در بى نهایت ،علم مطلق مىشود .پس علم ،همواره ،مطلق نیست و
بنام آن ،نمىتوان احكام مطلق صادر کرد .اما در اینجا ،تخریبى بس مهم،
حاصل تناقض میان نیاز قدرت به احكام قطعى (=مطلق) و ناممكن بودن
صدور این احكام به نام علم ،موضوع بحث مااست .گفتیم نسبیت گرائى
نسبیت نیست .نسبیت را که نسبیت گرائى مىکنى ،بیان آزادى را دربیان
قدرت از خود بیگانه مىکنى .چرا که نسبیت بكار آن مىآید که سانسور
در علم محل پیدانكند ،حال آنكه نسبیت گرائى مجوز ساختن براى
سانسور علم مىشود .توضیح اینكه عقل آزاد معرفتى را که مىیابد ،بیان،
و نقد مىکند .نقد مىکند زیرا فعال است و فعالیت عقل به علم جستن و
نقد آن تحقق پیدامىکند .بنابراین ،نسبیت این معنى را مىیابد که
فعالیت علمى عقل ،در جریان خود ،از نقص به کمال ،همواره نقدپذیر
است .اما قدرت مدارى نسبیت و کثرت را دست آویز ایجاد مرزها و بر
قرار کردن سانسورها مىکند .بدین ترتیب که از علم و حق نسبى است و
هر کس ،بنا بر معارف خویش ،برداشتى از حق دارد ،پناه گرفتن در حصار
بسته نسبیت گرائى و کثرت گرائى را مراد مىکند .همانطور که مىبینیم،
گرایشهاى مختلف یك دین و گرایشهاى گوناگون یك مرام ،برروى
یكدیگر درب هاى عقلها را بستهاند .چگونه چنین امرى ممكن گشته و
وقوع یافته است؟ نیك که بنگرى مىبینى ،بر مدار قدرت ،حكمى که
عقل از آن پیروى مىکند ،حكم مطلق است :در آزادى ،بنابر نسبیت و
کثرت ،عقل در بهاى خود را بروى معرفت هاى دیگر مىگشاید .اما بر
مدار قدرت ،بنا نه بر نسبیت و کثرت که بر تقدم معرفت خویش و
سانسور معرفتهاى دیگر است 8.آن جریان که ،در زمان حاضر ،فرد را

فطرت هستند؟ فرار از آزادى هستند؟{ }58عصیان بر خدا هستند؟

ساخته شدهاند و مىشوند ،عمومى ترین آنها اسطوره هائى هستند که با
حق ساخته مىشوند :خدا و خدا مدارى ،انسان و انسان مدارى ،آزادى و
آزادى گرایى ،عقل و عقل مدارى ،نژاد و نژادگرائى ،ملت و ملت گرائى،
فرد و فردگرائى ،اجتماع و اجتماع گرائى ،ترقى و ترقى گرائى ،نو و
نوگرائى ،دین و دین مدارى ،علم و علمگرایى و ...اما این مداریها و
گرائىها اسطورها را جانشین حق کردن و از زندگى در واقعیت به زندگى
در مجاز گذر کردن و حقیقت را در لباس دروغ پنهان کردن است :خدا
مدارى ،در تاریخ دو شكل عمومى پیداکردهاست :خدا تراشى (از بت
سازى تاکیش شخصیت) 6و نظریه تجسم خدا 9و نمایندگى از خدا در
قدرت (= زور) .انسان مدارى ،بنابر این یا آن نحله فلسفى ،تعریفهاى
8ـ سوره تكاثر و سوره علق آیه 6
 2ـ سوره احقاف آیه  88و حشر  88و عنكبوت  4و نازعات  4و ...
 8ـ سوره طه  ،آیه 828
 4ـ سوره بقره ،آیه 824
 5ـ داروین در کتاب  Charles Darvin, L,arigine des espècesدو نظر را
توضیح داده است -8 :منشاء جانداران یكى است و بنابر قانون تحول به انواع بدل
مىشوند و  -2انتخاب طبیعى
 6ـ کیش شخصیت از ابوالحسن بنىصدر ،ص  98تا 86
 9ـ فرعونیت را قرآن مىشناساند .کلیسا پاپ را تجسم تثلیث گرداند .نظریه
تجسم به اسالم راه یافت و فرقههایى را بوجود آورد .در لنینیسم ،حزب طراز نو،
تجسم پرولتاریا شد و سارتر معنى و جاى دیگرى به آن داد}54{ :
 و نظریه تجسم ،در مسیحیت با سن پل پیدا شد .از انسان شریك خدا در خلقآغاز شد}55{ :
 نظریه تجسم را سن پل از یهودیت اخذ کرده بود .در باب تجسم در دین یهودنگاه کنید به}56{ :

 8ـ سوره آل عمران آیه  24و انفال  49تا  47و بقره  289و...
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بطور روزافزون منزوى و تنها مىکند ،این جریان است .قدرت مدارى مانع
از آن مىشود که آدمى توجه کند نسبیت و کثرت گرائى را ،با تقدم
مطلقى که به یك معرفت مىدهد ،نقض مىکند .مانع از آن مىشود
قولها را گوش دهد بهترین 8را بر گزیند .صاحب عقل قدرتمدار نسبیت و
کثرت را مجوز زندانى کردن عقل خود در یك قول مىکند .راست
بخواهى ،عقل را تحت فرمان قدرت در مىآورد.

جستن ،عقل را به خدمت تشخصطلبى وا مىدارد .میوه ممنوعهاى که

اما چرا عقل ،با تقدم قائل شدن و سانسور کردن ،خود را فریب

آدم خورد و آدمیان مىخورند ،تصدیق دوگانگى و اصل راهنما کردن

مىدهد ،حق راناحق مىگرداند و با ادعاى پذیرش نسبیت و کثرت ،حكم

آنست .دوگانگى جوئى آغاز ویرانگرى است .در جریان ویرانگرى،

مطلق صادر مىکند و خود را زندانى آن مىگرداند؟ نیك که بنگرى

دوگانگى به تضاد تحول مىیابد و اصل راهنما مىشود .براین اصل ،به

مىبینى ،تناقض بزرگ دیگرى ،بسان سرطان ،خود را ،در پوشش

آسانى ،قدرت خود را ،در پوشش حق ،علم« ،حرکت فرایاز تاریخ» ،نسبى

«معرفت» و حق نسبى پنهان کردهاست :آدمى گمان مىبرد به معرفت

گرائى ،کثرت گرائى و ...مىپوشاند .هدف خویش را نیز در هدف حق و

خویش عمل مىکند حال آنكه از قدرت فرمان مىبرد .بدین قرار ،مشكل

علم و ...پنهان مىکند .تا آنجا که «قهر معمار تاریخ»{ }58مىشود و

انسانها ،کمى و بیشى آگاهى هاى آنها نیست .همانطور که مىبینیم،

فیلسوف نیز از این واقعیت غافل مىگردد که با خشونت ،هر هدفى جز

ویرانگریهاى جامعههاى «پیشرفته» بسیار بیشترند .در حقیقت ،بنا بر

قدرت ویرانگر ناسازگار است.

مىگردد .در نتیجه،
د -در عقل و کار او ،تناقض به کنار ،ناسازگارى نیز بوجود نمىآید.
پس تخریب اول  -که غافل شدن عقل از آزادى است  ،-عقل را گرفتار
تناقض مىکند و چون تناقضها تكیه گاه مىخواهند ،به دو گانگى و تضاد
نیاز پیدا مىشود .توضیح اینكه ،در ظاهر ،قدرت ،در پوشش هویت جدا

طبیعت فعالیت عقل ،فعالیتش معرفت جوئى است و اوامر و نواهى که

 - 81/4بدین سان ،چون قدرت با تخریب حق در وجود مىآید و ،با

صادر مىکند ،مىباید ترجمان معرفتى باشند که یافته است .لذا ،اگر آنها

تخریب و در تخریب ،از میان مىرود ،بر مدار قدرت ،فعالیت هاى عقل،

که در باب قدرت تحقیق کردهاند ،تأمل را بیشتر مىکردند ،در مىیافتند

ناگزیر ،در پوشش عمومى و ابهام دائمى ،انجام مىگیرند .اما تاریك

جریان پیدایش هر قدرتى ،با معرفتى ،شروع مىشود .معرفت تنها

خانهاى که عقل در آن زندانى مىشود ،با تخریبها پدید مىآید و بر پا

مؤلفهاى از مؤلفههاى قدرت نیست }59{.بیشتر از آنست :بدون معرفت،

مىماند .حق را پنهان کردن به انكار حق شدنى است .آن هشدار دائمى

قدرت پدید نمىآید .اما چگونه معرفت قدرت ویرانگر را پدید مىآورد؟ با

بیان آزادى به انسان ،اینست :حق را نمىتوان نگفت مگر با انكار آن.

یك تغییر جهت .توضیح اینكه هم عقلى که حكمى را صادر مىکند و هم

بنابراین ،بحث شفاف بودن و نبودن قولى یا فعلى ،بحث اظهار کردن یا

2

عقلى که حكمى را مىپذیرد واجرا مىکند ،تا آن را معرفتى دینى،

نكردن حق نیست ،بلكه بحث انكار کردن و ویران کردن یا نكردن حق

اخالقى ،علمى ،نداند ،جواز عمل به آن را نمىدهند .ساز و کار فریب

است .براى مثال ،انتخاب وسیله اعمال حق (آزادى) است .انتخاب را حق

اینست که عمل هدف و روش و جهت مىخواهد حتى اگر در ذهن انجام

گرداندن و جانشین حقى کردن که انتخاب وسیله آنست ،انكار و ویران

بگیرد .بنابراین،

کردن حق و پوشاندن آن ،با حق گرداندن وسیله است .بسیار مىشود که

 - 81/8عمل به علم نه نیاز به زور دارد ،نه جهت و نه هدف ویرانگر

عقل اسیر قدرت ویران کردن حقى را با ادعاى عمل به حقى مىپوشاند.

پیدا مىکند .پس ،وجود زور در روش (وسیله و شیوه بكار بردن) و جهت

اما عمل به حق ادعاى انجام ناممكن است .زیرا با تخریب حقى ،نه تنها

(بر ضد) و هدف (از تشخص از و جدائى از تا غلبه بر) ویرانگر ،گزارش

نمىتوان به حق دیگرى عمل کرد و یا به آن رسید ،بلكه تخریب همان

مىکند که عقل به معرفت عمل نمىکند .از قدرت فرمان مىبرد :قدرت

حق و حقهاى دیگر را ببار مىآیند .همانطور که دیدیم ،براى آنكه حقى را

معرفت مثله شدهاى است که ،بدان ،نیرو در جهت ویرانگرى بكار مىافتد.
بدین سان ،نسبیت و کثرت نباید حد شوند و باید حد برداشتن
باشند .نه تنها از این جهت که علم آدمیان مطلق نیست ،بلكه از این نظر
که علم به روش و هدف و پى آمدهاى آن نیز ،از معرفتى که بنابرآن ،عقل
انجام عملى را مقرر مىکند ،جدا نیست .تنها وقتى عقل فرمان قدرت را
مىبرد و هدفى را معین مىکند که با قدرت سازگار است ،جدا کردن
معرفتها را از یكدیگر اجتناب ناپذیر مىکند .از این رو ،وقتى معرفتى در
بردارنده علم به روش و هدف نیست پوشش قدرت مىشود و عالمت آن
اینست که عقل چون و چرا کردن را بر خود ممنوع مىکند .بدین قرار،
وقتى معرفتى ،بدون چون و چرا ،عملى را تجویز مىکند ،در واقع ،معرفت
نیست که عمل را تجویز مىکند بلكه قدرت است که در پوشش معرفت،
تجویز صادر مىکند .بسیارى از احكامى که بنام دین ،بنام مرام ،بنام علم
صادر مىشوند ،از این نوع هستند .بدین قرار ،هر بار که معرفتى علم بر
روش و علم به هدف و پى آمدها رسیدن به هدف را در برنمىگیرد،
پوشش قدرت و ناقض خویش است .از آنجا که تا هدف به تصور نیابد،
روش به تصور نمىآید ،الف  -وقتى هدف را قدرت معین نمىکند ،روش و
وسیله نیز بى نیاز از زور مىشوند .و ب  -جریان عمل نیز جریان ساختن
مىگردد .و

بخاطر حقى ویران کنند ،براى حقها ،سلسله مراتب قائل مىشوند .کمى
دورتر ،توضیح مىدهم که ،بر مدار قدرت ،عقل حق «مادون» را تخریب
مىکند .اما نمىداند که به جاى عمل به حق «ما فوق» ،آن را تخریب
مىکند .در واقع ،تخریب حق «مادون» پوش تخریب حق «ما فوق»
مىشود .براى مثال ،در صفین ،نه جنگیدن با «مسلمانانى که قرآن بر
نیزهها زده بودند» ،پوشش ویران کردن پیروزى داد بر ستم شد و استقرار
استبداد اموى را در پى آورد.
دیدیم که در مدار بسته ،بد و بدتر و بدترین ،انتخاب مىشوند.
حال بر آن مىافزائیم که ،هر بار بنام حقى ،حقى نقض مىشود ،آن حق
پوشش فریب و بسا فریبها به قصد تخریب حقوق ،و از جمله ،همان حق
است .در مثال ،انتخابات ،وقتى دو حق ،یكى آزادى نامزد شدن و دیگرى
آزادى انتخاب کردن وجود ندارد ،توجیه شرکت در آن هر چه باشد ،انكار
حق والیت مردم را در بر دارد .به توضیحها ،دانستیم که از دو گانگى با
هستى و غفلت از آزادى و زور را خمیرمایه روشها کردن و در وراى حق،
قدرت را طلبیدن ،عقل را در تاریك خانه یاابهام عمومى گرفتار کردن
است .اما چگونه تخریب روش عمومى عقل قدرت مدارىشود؟:
 - 81/5خشونتها که استبدادهاى فراگیر (فرعونها ،تفتیش عقایدى
که پاپها روش کلیسا کردند ،چنگیزیان ،فاشیسم ،نازیسم و استالینیسم
و ...پل پوتیسم ،خمینیسم) مرزهاى شناعت و قساوت و دنائت و مفسدت

ج -عرصه عمل ،عرصه باز «الاکراه» مىشود و راه ،راه رشد

2ـ سوره بقره آیه 42
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ناپذیر بنمایاند« :برترین حق» جاودانه است .در سراسر گیتى به عمل در
خواهدآمد .حال آنكه خشونت موضعى است و بسا بكار بردنش واجب
است .زیرا اگر امروز و در این یا آن مورد بكار نرود ،ابعاد خشونت هایى
که ،در فرداها ،ضرور مىشوند ،بزرگ و بزرگتر مىگردند .اما ،عقل قدرت
مدار موعد تحقق آرمان را ،دائم به تأخیر مىاندازد تا شتابش را ،در بكار
بردن زور ،توجیه کند و افزودن بر میزان آن را واجب بگرداند .اما تجربهها
مىگویند که ویرانگرى راه به حق نمىبرد .تجربهها بكنار ،عقل نیز ،حتى
وقتى پاى بند قدرت است ،در مىیابد «حرکت قسرى» به مرگ در ویرانى
مىانجامد 5.پس چرا و چگونه خشونت را روش عمومى و راه و صول به
آرمان مىگرداند؟
 - 81/9تضاد ذاتى ماده است 6و حل تضاد خشونت مىطلبد ،نظرى
است که جنگها و مبارزات قهرآمیز قرن بیستم را توجیه مىکرد.
بنابراین نظر ،فراگرد جبرى حرکت هر جامعه به جامعه آرمانى رها از تضاد
مىانجامد .قهر زاده تضادها است و بكار مىرود .پس مهم جهت قهر
است .اگر در جهت حرکت تاریخ بكار رود «قهر انقالبى» است و بكار
بردنش ،چرخهاى ارابه تاریخ را شتاب مىبخشد.
* غیر از این نظر،

را بدانحد شكستهاند و تا آنجا پیش رفتهاند که عقل «متعارف» باور
نمىکند چنین خشونتهائى راست باشند .نى ك که بنگرى ،مىبینى ،بنا بر
سلسله مراتب حقها که بر مدار قدرت بوجود مىآورند« ،برترین حق» را،
در بى نهایت (آینده نامعلوم) ،قرار مىدهند .وصول به آن حق ،هربار،
ایجاب مىکند یك یا چند حق از حقهاى «مادون» ویران شود یا شوند.
بسامىشود که ،عقل پایبند قدرت ،هر آنچه را بر سر راه رسیدن به
«برترین حق» قرار مىگیرد ،ضد حق و محكوم به ویران شدن مىگرداند.
از تفتیش عقاید دوران کلیسا ،تا یافتن «فضاى حیاتى » نژاد که نازیسم
هدف گرداند 8،از «ساختن سوسیالیسم در یك کشور» 2که استالینیسم
هدف کرد تا «فرهنگ بورژوازى زدائى» که پل پت هدف گرداند }58{،از
پاك سازى نژادى در یوگسالوى سابق ،تا «بر داشتن موانع بنا بر مصلحت
انقالب و حفظ جمهورى اسالمى» 8که خمینى هدف کرد تا «پاك سازى»
اسالم گرایان الجزایرى و طالبان افغانى و ...حق «آرمانى» است که در
پایان تحول قرار مىگیرد و ،تا رسیدن به آن ،هر چیز ،ولو حق ،مانع است
و باید از میان برداشته شود.
بدین قرار ،هر بار ،حقوق سلسله مراتب پیدا مىکنند و وصول به
برترین حق ،ویران کردن حقوق مادون را ایجاب مىکند ،قدرت مدار عقل
است .عقل آزاد برخوردارى از حقوق و وصول به هدف آرمانى را از عمل
به حقوق شروع مىکند و ،با عمل به حقوق ،بسوى هدف مىرود .حال
آنكه عقل در بند قدرت از تخریب حق شروع مىکند و به هدف آرمانى
نیز هرگز نمىرسد .بنابراین ،انقالبى گرى و انواعطلبىها (عدالت طلبى،
صلح طلبى ،اصالح طلبى )،وقتى هدف مىشوند و در آینده قرار
مىگیرند ،مجوز ویرانگرى مىگردند و پوشش قدرت طلبى هستند.
 -81/6در حقیقت ،ازتفاوتهاى دو بیان آزادى و قدرت ،یكىاینست
که بنا بر بیان قدرت« ،برترین حق» و آرمان ،در زمان و مكانى بیرون از
زمان و مكان اعمالى قرار مىگیرد که «امروز و دراینجا» انجام مىگیرند.
حال آنكه بموجب بیان آزادى ،پندار و گفتار و کردار امروز ترجمان حق
مطلق (=آزادى) است .بدین سان ،عقل پایبند قدرت نه تنها معرفت را
علمهاى بریده بریده مىکند و «برترین حق» یا آرمان را از پندار و گفتار
و کردار بیرون مىبرد ،بلكه با قطع رابطه میان آرمان و پندار و گفتار و
کردار ،تضاد میان وضع موجود با آرمان را مىسازد و حل تضاد را در گرو
بكار بردن خشونت براى از میان بر داشتن تضاد مىگرداند .بدین ترتیب
است که عقل جواز عمومى هرگونه خشونتى را صادر مىکند« :نظریه
حرکت قسرى» 4اینسان ساخته مىشود.
براى آنكه ویران گرى عمومى را توجیه کند ،میان زمان و مكان
خشونتى که بكار مىبرد و زمان و مكانى که در آن «برترین حق» گویا
استقرار خواهد یافت ،رابطهاى را بر قرار مىکند که خشونت را اجتناب

«جهان تا جهان جاى زور است و بس

مكافـات بـه زور گـور است بس»

9

نظر عمومى دیگرى است که ،در غرب ،نظر عمومى «تنازع براى
بقا»ى طبیعى و اجتماعى 8گشتهاست .این نظر دیگر نیازمند توجیه
خشونت ،با دست آویز کردن «برترین حق» و «جامعه آرمانى» نیز نیست.
بلكه زور را ذاتى حیات مىکند .بكار بردن و نبردنش ،موجب مرگ در
چنگال زورمندتر مىشود.
* «حق در سایه شمشیر است» بر محور قدرت ،دو قرائت پیدا
کردهاست:
 استقرار حق نیازمند «جهاد با شمشیر» است :جدائىناپذیرىروش قهرآمیز از حق .بنابراین نظر ،نه قهر که جهت آنست که باید به
جانب حق باشد.
 موانع استقرار حق را جز با خشونت نمىتوان از میان برداشت.ازجمله این موانع ،طرز فكر و طرز رفتار انسان و ضعیف بودن او 7بنا بر
قولى و طبیعت شرور او ،بنا بر قولى دیگر است.
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* جدائى ناپذیرى ریاضت از تزکیه نفس و طى مراحل تا وصول به
حق و «ان الحق» گشتن ،باور نوعى از «عارفان»است}61{.
* بنا بر نظرى ،در طبیعت آدمى خشونت وجود دارد ،اما خشونت
تمامى طبیعت او را در بر نمىگیرد }68{.تناقضهاى موجود در این نظرها
را در کارهاى دیگر یافته و بنمودهام 88.در اینجا ،توجهها را به این امر جلب
مىکنم که ،در همه این نظرها خشونت ،جدائى ناپذیر و ذاتى است .جز

8ـ هیتلر ،کتاب «نبرد من»  Adolf Hitler, Mein Kampfرا بر پایه برترى نژاد
ژرمنى نوشت .و در این کتاب ،نژاد برتر را در خور رشد دانست و واجب دید ،به
جنگ ،فضاى حیاتى براى نژاد برتر پدید آید .بدیهى است با حذف نژادهاى پست!

 6ـ تضاد و توحید ،از ابوالحسن بنىصدر ،ص 857 - 897

2ـ پس از آنكه انقالب جهانى وهم از کار درآمد و نظریه لنین مبنى بر انحالل
ملتهاى جزء امپراتورى ممكن نگشت ،استالین دو نظریه راهنما در کار آورد-8 :
ملتروس،ملت پیشاهنگ ،رهبر اتحادیه ملتهاى عضو اتحاد جماهیر شوروى است
و  -2تحقق سوسیالیسم در یك کشور ممكن است .از جمله نگاه کنید به}59{ :

 9ـ شاهنامه حكیم ابوالقاسم فردوسى نظریه عمومى زایش ،بزرگ شدن و مرگ
قدرت در مقیاس جهان است .از این دید که در اثر او بنگرى ،مىبینى ایران حیات
خود را از کوشش براى زندانى نشدن در مدار بستهاى دارد که ،در آن مدار بسته،
تنها «حرکت قسرى» میسر است.

8ـ در وصیت نامهاى که خمینى  ،برآن« ،وصیت نامه سیاسى  -الهى» نام نهاده
است ،کلمه حق و حقوق پیدا نمىشود تا آرمان باشد و در پایان قرار گیرد .آرمان
او «جمهورى اسالمى» (= والیت مطلقه فقیه) است که ایرانیان و جهانیان باید در
خدمت آن باشند.

 8ـ در حال حاضر ،داروینیسم اجتماعى هم چپ و هم راست دارد .نگاه کنید از
جمله به}57{ :

 5ـ سوره طه آیه  829و  828و مائده  82و دخان  88و...

7ـ سوره نساء آیه 28
81ـ در این اثر ( )Thomas Hobbes, Leviathanهابس بر این است که انسان را
سه وجه است :انسان طبیعى ،انسان شهروند ،انسان مسیحى .این سه وجه ،او را
در معرض نزاع دائمى قرار مىدهد و نیاز به دولت و اطاعت از دولت پیدا مىکند.

4ـ اعتراف و افشاگرى خودجوش آقاى پروازى درباره «نظریه حرکت قسرى»
منتشر در انقالب اسالمى ،شماره  ،454در همین شماره مقالهاى از ابوالحسن
بنىصدر با عنوان «فطرت و قسر» درج است.

88ـ خشونت از رابطه قوا پدید مىآید ،پیش از آن وجود ندارد}62{.
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این نیز نمىتواند باشد .زیرا خشونت ذاتى قدرت است .صاحبان این

تجویز آن ،به قصد کشتن و ویران کردن ،عقل آزادى و استقاللش را باز

نظرها نیز به قدرت اصالت مىدهند و بیانشان ،بیان قدرت است .اال اینكه

مىیابد .عقل آزاد از این واقعیت هیچگاه غافل نمى شود که:
 - 81/8/8حتى اگر فرض کنیم از بیانهاى قدرت یكى بر دیگران

در هر یك از این نظرها ،خشونت مرگ و ویرانى آور نقشى دارد :در اولى،

8

ماماى قهر جامعهاى خالى از تضاد را پدید مىآورد .در دومى ،خشونت

پیروز شدهاست« ،تاریخ پایان نیافته است» .زیرا غیر از اینكه مرام

«انتخاب اصلح» مىکند .در سومى ،چون زور وجود دارد و بكار مى رود،

قدرت بر عقلها حاکم است و انسانها را همچنان در مدار بسته روابط قوا،

کار «استبداد صالح» اینست که جهت آن را تغییر دهد و آن را به خدمت

به حبس مجرد محكوم مىکند،

حق در مىآورد .در چهارمى ،خشونت به خدمت کشتن «نفس اماره» در

 - 81/8/2پایان عصر ایدئولوژى{ }64نیز نیست .چرا که در سطح

مىآید .و در پنجمى ،خشونت موجود در طبیعت انسان را تعلیم و تربیت

فرد ،گروه ،جامعه و جامعه جهانى ،بیان قدرت فراوان اشكال پیدا مىکند.
حتى بنا بر نوع فعالیت و شرایطى که در آنها فعالیت انجام مىگیرد ،تغییر

قابل مهار مىگرداند.
پاسخ پرسش پیدا شد :هر نظرى که خشونت را واجب مىکند،

شكل مىدهد و عقل را از آزادى خود غافل مىکند .از اینرو ،جهاد اکبر ،از

نخست آن را ذاتى مىکند و آنگاه به مرگ و ویرانى نقش مىدهد .بدهى

جمله ،تمرین غفلت نكردن است از آزادى و استقالل عقل و غفلت

است نه آن نقش که مولوى به مرگ مىدهد 8.بدینسان عقل پایبند قدرت

نكردن است از بیان آزادى ،و غفلت نكردن است از مجموعهاى که هدف و
روش و وسیله با اصل راهنما مىسازند و غفلت نكردن است از بازنگاه

فریب مىخورد و فریب مىدهد:
 -81/8هر یك از نظرها ،ویرانى و مرگ را پایان نمىشمارند و نیز

داشتن مدار فعالیت عقل .جهاد افضل بیرون بردن خود و زور مدار از مدار

نمىپذیرند که خشونت ویرانى بر ویرانى مىافزاید وسرانجام مرگ و

بسته خشونت است و جهاد بیرون رفتن از این مدار است .آغاز نكردن

ویرانى همگانى ببار مىآورد .بدین سان ،اشتراك دومشان زندگى آرمانى

فعالیتى با انكار یا تخریب حقى و پایان ندادن به کارى با انكار یا تخریب

بعد از مرگ است :مدار بسته تقابل قوا و خشونت ،سرانجام ،از رهگذر

حقى ،حقیقتى ،واقعیتى ،از عالمتهاى آزادى عقل هستند.

همان تقابل قوا و خشونت ،مدار باز آزادى مىگردد .این اشتراك با

 -81/7عقل پایبند قدرت تخریب واقعیتها را از تخریب نیرو ،با

اشتراك دیگرى همراه است و آن جهت خشونت است .هر نظرى گمان

بدل کردن آن به زور شروع مىکند .در اینجا ،غفلتى را خاطر نشان

مىبرد جهتى که او یافته است ،تنها جهتى است که مرگ و ویرانى را

مىکنم که پیروان بیان قدرت ،به عمد یا به سهو ،گرفتار آنند :زور نیروئى
است که جهت ویران گر پیداکرده است .بنابراین ،یك جهت بیشتر

پایان کار نمىگرداند ،پایان نابسامانیها و آغاز زندگى به سامان مىکند.را

نمىتواند داشته باشد و ندارد :ویرانگرى.

و وجه مشترك پنجم این نظرها توجیه مدار بسته خشونت ،به

بدین قرار« ،استبداد صالح» فریب است .استبداد یك نوع بیشتر

«برترین حق» و یا آرمانى است که پدید مىآورد .بدیهى است این

ندارد و آن استبداد جنایت گستر ،فساد گستر و ویرانگر است.

اشتراكها پیدا نمىشدند اگر اشتراك عمومى وجود نمىداشت :اشتراك
در قدرت مدارى .از اینرو است که بیابانهاى قدرت اشكال گوناگون و

اما آنها هم که فردگرائى را باب کردند و آزادى را قدرتى دانستند که

محتواى یك گانه دارند .و بدین خاطراست که بنابر بیان آزادى ،حتى اگر

فرد دارد 4نیز فرهنگ غرب را فرهنگى خواندند که ،اطاعت از طبیعت را

زور مداران تو را در مدار بسته زور زندانى کردند ،جهاد رها کردن خود از

با سلطه بر طبیعت ،جانشینى کردهاست }69{.بدین سان بود و هنوز

این این مدار و جهاد افضل ،رها کردن خود زورمدار از مدار بسته خشونت

بدین گونه است که رشد با تخریب همراه شده و همچنان همراه است .اما

است 2.در حقیقت ،از جمله غفلتهاى سازندگان این نظرها و پیروى

تخریب طبیعت را نیز با تخریب انسان شروع کردهاند .غیر از این واقعیت

کنندگان از آنها ،اینست که اگر خشونت ذاتى باشد ،از مدار بسته مرگ و

که محیط زیست آلوده شدهاست و مىشود و انسانهائى که قدرت را مدار

ویرانى بیرون نمىتوان رفت .همانطور که تجربه کردن این نظرها معلوم

مىکنند ،عقلها شان آزادى خود را گم مىکنند ،مدار کردن قدرت آنها را

کردهاند ،مدار خشونت بسته و بستهتر مىشود و به ویرانى و مرگ

ناگزیر مىکند تن و روان را با اوامر و نواهى قدرتى سازگارکنند که خدائى

عمومى مىانجامد .اگر زبان تجربه بكار مىبردند و در مىیافتند که هدف

جسته است.

در وسیله بیان مىشود ،نیز در مىیافتند که هدف بیان شده در زور و

سازگار کردن تن و روان با قدرت تنها از راه تخریب میسر مىشود.

خشونت ،ویرانى و مرگ است .و آدمى زندانى خشونت ویرانگر و مرگ

چرا که قدرت به داشتنها و نداشتنها پیدا مىشود .از این ،ندرت زا و

آور نمىشود ،مگر آنكه عقل او استقالل خویش را از دست بدهد و بنده

ندرت افزااست .واقعیتى که عقلهاى قدرتمدار از آن آگاه نیستند اینست:

قدرت بگردد .اما اگر قدرت اصالت مىداشت و مدار عقل ،در فعالیت
هایش مىبود ،بر فرض که نظرى قابل تعقل و بیان مىشد ،تصور هدفى

8ـ فوکویاما بر اینست که با شكست استبدادهاى فراگیر چپ و استبدادهاى
راست و بطور عمومىتر ،با شكست ایدئولوژیها و پیروزى دمكراسى سرمایه دارى
لیبرال ،جهان شاهد «انقالب جهانى لیبرال» است .بنابراین ،تاریخ بدین خاطر که
« تكلیف پیروز و شكست خورد معین گشته» پایان یافتهاست و از این پس ،تاریخ
ادامه دموکراسى سرمایه دارى لیبرال است .بظاهر میان این نظر و نظر هانتینگتن
(برخورد تمدنها) اختالف در حد تضاد است .اما در حقیقت ،هر دو بنا را بر
پیروزى سرمایه دارى لیبرال مىگذراند .اسم و رسم ترجمه کتاب فوکویاما ترجمه
فرانسه که بدان رجوع کردهام ،ایسنت {}68پیش از او ،پدر فكرى او ،شارح
هگل ،فیلسوف روسى آلكساندر کوژو  ،Kojeuبراى تاریخ ،پایان قائل شد .او نیز
پیرو نظر هگل بود .هگل تحقق ایده ،یا روح ،خدا  ،را پایان تاریخ مىدانست و
مارکس دوران تحقق انسان جامع را پایان تاریخ مىشناخت.

بیرون از مدار قدرت و ناسازگار با آن ،غیر ممكن مىگشت .بدین قرار،
وجه مشترك بنیادى نظرها اینست که خود ناقض خویش هستند با
اصالت دادن به قدرت و ذاتى تصور کردن خشونت.
به رها شدن عقل از باور به تضاد و خشونت و به آزادن شدنش از
8ـ مولوى ،در «از جمادى مردم و نامى شدم و ،»...به مرگ در متن زندگى و جریان
رشد معنى مىدهد .محمد تقى جعفرى در مولوى و جهان بینىها در مكتب هاى
شرق و غرب ،صص  68تا  ،66قول او را با آراء بودا مقایسه مىکند و بر اینست که
او بازگشت به خدا و آزادى را همین مىداند.

4ـ اصالت فرد ،مالكیت فردى (= آزادى) و تقدم آن بر حقوق دیگر ،اصول
راهنماى لیبرالیسم هستند .از جمله نگاه کنید به کتاب { }65این دو به
لیبرالیسم و کارنامه آن پرداخته و به فرا لیبرال رسیده و آن را تشریح کرده اند.

2ـ سه جهاد مقرر است :جهاد و جهاد افضل یا «کلمه حق نزد سلطان جائر» و
جهاد اکبر یا کوشش در غافل نشدن از آزادى خویش و مدار اندیشه و عمل
نكردن قدرت :از جمله نگاه کنید به کیش شخصیت ،از ابوالحسن بنى صدر
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با وفور ،قدرت پدید نمىآید .بنابراین ،هیچ قدرتى (سرمایه دارى و غیر

لحظه ،نگران مىشوند که مبادا وجدانشان بیدار شود و سرزنش وجدان
مدار ذهنى آنها را باز کند .آیا بیشتر از اینجهت نبود که به موسى امر شد
به جانب فرعون رود بلكه او به خود آید و بدین خاطر نیست «بهترین
2
جهاد سخن حق در حضور سلطان جائر» است؟

هستند .قدرت که مدار فعالیت عقل مىشود ،عقل را از این واقعیت غافل

 -81/88شدت از خود بیگانگى ،زمانى به اوج مىرسد که پندار و

مىکند که دادهها و اطالعات و اندیشههاى ناسازگار با قدرت ،تنها بخاطر

گفتار و کردارى را که قدرت امر به انجامشان مىدهد ،عقل اسیر حق

آن سانسور نمىشوند که با قدرت حاکم بر عقل ناسازگار هستند ،بیشتر

مىپندارد .اما از آنجا که قدرت نیازهاى ضد و نقیض دارد و پندار و گفتار

بدین خاطر سانسور مىشوند که ،بدون ندرت ،قدرت مدار عقل نمىگردد

و کردار را ضد و نقیض مىگرداند ،زور مدار مقرر مىکند که «آخرین

و نمىماند .توضیح اینكه عقل دائم باید احساس کمبود کند تا همواره

موضع» او حق و ناقض مواضع پیشین خود او است .حكمى عمومى صادر

چارهاى جز توسل به زور ،در اشكال گوناگون ،نداشته باشد .بدین قرار،

مىکند که ،بنابرآن ،هر پندار گفتار و کردار او ترجمان مصلحت روز

قدرت همواره ویرانگر و ضد رشد است .از این رو ،آزادى عقل وقتى کامل

هستند .شرایط که تغییر مىکنند ،مصلحت نیز تغییر مىکند .بدین سان،

مىشود که فعالیت آن با تخریب واقعیت مالزمه نداشته باشد و جریان

همه مواضع زورمدار حق مىشوند .اال اینكه حق جدید ،یا آخرین موضع

آن) وفور نمىآورد ،ندرت مىآورد .اسراف و تبذیر در تولید و مصرف،
تنها روشهایى براى ایجاد ندرت نیستند ،روشهاى بیرون بردن نیروهاى
محرکه از جریان رشد و بكارانداختن آنها در بزرگ کردن قدرت نیز

او ،ناقض حقهاى قدیم ،یا موضع پیشین او ،مىشود! 8بدین قرار،

آزاد اندیشهها و اطالعات عقل را از وفور بر خوردار کند.
 -81/81به ترتیبى که دیدیم جریان تخریب ،با تخریب عقل آغاز

مصلحت نه تنها بیرون از حق و حقیقت قرار مىگیرد ،بلكه وظیفهاى را

مىشود و با تخریب کامل عقل نیز پایان مىپذیرد .از این رو است که

پیدا مىکند که بسا از توجه مىگریزد :مصلحت دیگر کارى نیست که حق

جباران ،در پایان کار ،اغلب دیوانه مىشوند .و همه آنها ،زمان به زمان،

نیست اما باید کرد ،بلكه الف  -ساخته و سازنده شرائطى است که ،با

میلشان به ویرانگرى ،مهار نكردنىتر مىشود و ابعاد مرگ و ویرانگرى را

تغییر خود ،کارى را که امروز حق است ،فردا ناحق و ناقض آن را حق

بزرگ و بزرگتر مىکنند .در حقیقت ،در مدار بسته ،ویران شدن و ویران

مىگردانند .و ب  -چون شرائط را مصلحتها مىسازند و دائم در تغییر

کردن یك حرکت جبرى مىشود .بسا عقل پایبند قدرت غافل مىشود

هستند ،پس تقدم مصلحت بر حق ،دائمى و جانشین حق شدنش

که ویران کردن با ویران شدن شروع مىشود و همراه است .نمىتوان

همیشگى است .زبان فریبى که از دیرگاه انسانها را مىفریبد و امروز،

ویران کرد و ویران نشد و ویران شد و ویران نكرد .دلیل آن اینست که

قدرت آن را دستور عام ترقى نیز گرداندهاست ،مصلحت را از حق بیرون

ویران کردن بدون بكار بردن زور ممكن نمىشود و بكار بردن زور ،به

بردن ،فوق حق گرداندن و غافل کردن عقلهاى فردى و جمعى از این

نیروى خویش جهت ویرانگرى بخشیدن و بنا بر این ،ویران شدن از راه از

واقعیت است که مصلحتها ساختهها و سازندههاى شرائط هستند .از این

خود بیگانه کردن نیرو در زور و بكار بردن آن در ویرانگرى است.
اما همانطور که در کارهاى دیگر توضیح دادهام 8از خود بیگانه کردن
نیرو در زور ،نیاز به ایجاد رابطه با خارج از خود دارد .دورتر نیز توضیح
مىدهم که از دست دادن استقالل ،بدون رابطه تضاد بابیرون و انتقال آن
به درون ،ممكن نمىشود .بدین قرار ،قدرت مدار عقل نمىشود مگر آنكه
جریان بسته تخریب متقابل ،با خارج ،بوجودآید و ،در آن ،عقل ویران
شود و ویران کند .بدین سان ،قدرت ،در اصل مدار بسته ویران شدن و
ویران کردن است .این مدار بسته که نخست رابطه قوا با واقعیتها است،
به ترتیبى که توضیح دادم به مدارى ذهنى بدل مىشود .از راه این
جانشینى است که عقل بر ویران شدن خود ،پرده غفلت مىکشد .هر بار
هم به یاد مىآورد ،آن را توجیه مىکند .بدین قرار ،از دست رفتن
استقالل با تخریب شروع مىشود و ویران شدن و کردن یك جریان
است .اال اینكه ،بر مدار قدرت ،عقل ساختن صاحب خود را در ویران
کردن غیر او ،باور مىکند و از یاد مىبرد که استقالل خویش نیز غافل
گشته است .در واقع ،چنین عقلى با قدرت اینهمانى پیدا مىکند و قدرت
را خود مىانگارد .و تخریب نخستین و واپسین ،اینهمانى جستن با قدرت
است .بسیارند از خود بیگانه هایى که فعالیتهاى ویرانگر را از هوش و
زرنگى خود مىانگارند .تمامى زور مداران مىپندارند ،عقل مستقل را آنها
دارند .نه تنها اختیار عقل خود را دارند که عقول دیگران را نیز زیر فرمان
دارند! اگر هم کسى به آنها بگوید استعدادهاى خویش را ویران و هوش را
بى کاره کرده و عقل را به استخدام قدرت (= زور) در آورده و از واقعیتها
بریده و اسیر مدار ذهنى بستهاى شده و ویران شده و ویران کردهاست،
در جا ،دستور بستن دهان او را صادر مىکنند .نیك که بنگرى مىبینى
چون عقل آنها توان آن را دارد که فطرت خویش را بازیابد ،ولو بمدت یك

رو ،هم مصلحتها و هم شرائط همواره در تغییر هستند .در این جریان،
غفلت و جدائى انسان از حقوق خویش ،روز افزون مىشود .آیا ،در نظام
سرمایه دارى« ،مد» مصلحت روز نیست که هم شرائط روز را مىسازد و
هم ساخته این شرائط است؟ 4آیا...
غیر از اینكه ،بیان قدرت غیر از بیان آزادى است و از دیدگاه قدرت،
«شرائط روز» ،شرائطى فرآورده مصلحتهاى سازگار با تمرکز و تراکم و
انباشت و شتاب گرفتن انباشت قدرت هستند و بنوبه خود ،سازنده
مصلحتهاى روز هستند .در این جریان ،زمان به زمان ،انسان و طبیعت
ویرانتر مىشوند .این مصلحتها که بتدریج ،جاى حق نشسته و بسا حق
تصور مىشوند ،احكام جبرى هستند .جبر حكمى که زور مدار ،بنابر
«مصلحت روز» ،صادر مىکند ،تا حدودى عریان است .اما «جبر
اجتماعى» 5پوشیدهاست و جز به چشم عقل آزاد نمىآید .بدین سان،
احكام جبرى که خواه جباران آنها را صادر کنند و چه در پوشش «جبر
اجتماعى» صادر شوند ،حق نیستند پوشاندن حق و پوششى بر قامت زور
هستند :حق را پوشش باطل کردن و باطل را در پوشش حق به خورد
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دادن ،آن عمومىترین زبان عامه فریب و عامه پسند همین فریب است.
2ـ سوره نساء آیه  61و حدیث نبوى
8ـ اصل «موضع امام (= رهبر) آخرین موضع او است» همان اصل راهنماى هر
قدرت ،بخصوص قدرت توتالیتر است .در ایران ،این اصل را وارد قانون اساسى
کردند و «مجمع تشخیص مصلحت» را بوجود آوردند و اینك به ریاست کسى
است که «مصلحت» را فوق حقیقت و حاکم بر آن مىداند.
4ـ جبر «مد» بر شخصیتها و اندیشهها نیز حاکم وى شود وقتى قدرت ارزش
است .از جمله نگاه کنید به {}69
 5ـ دورکیم در  Emile Durkheim, Leçons de Sociologieبراى هر پدیده
اجتماعى منشاء مذهبى قائل مىشود .در این اثر ،جبرى اجتماعى را که در
 Division du Travailقائل بود ،رها مىکند.

8ـ اصول راهنماى اسالم ،از ابوالحسن بنى صدر ،فصل عدالت و کتاب عدالت از
ابوالحسن بنى صدر و...

 6ـ کتاب عدالت ،از ابوالحسن بنى صدر ،خاصههاى «زبان عامه فریب»
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از آنجا که آدمى دائم نمىتواند به خود بگوید :آنچه مىکنم حق

به میزان ویرانگرى دادهاست را با آن جمع کنیم و بر بهائى عالوه کنیم که

نیست اما مصلحت است و بایدم کرد ،روند جانشین حق کردن مصلحت

نسلهاى آینده باید بپردازند و با مجموعه ضد فرهنگ و یا ضد ارزشها و

را تا حق خواندن مصلحت ،ادامه مىدهد .اگر از راه عبرت آموختن ،در

«سنن» و عرف و عادتها و «مدها» که نسل فردا و نسلهاى فرداها به ارث

«حقهاى نسبى» تأمل کنى مىبینى حق نیستند .زیرا ،بنا بر توقعات

مىبرند ،جمع کنیم ،جهان آینده را ویران کدهاى مىیابیم که ،در آن،
اثرى از حیات نیست .بیهوده نیست که باشگاه رم جهان را در واپسین

قدرت ،ساخته شرائط هستند و نیز ،با شرائطى که مىسازند ،تغییر

امروز و فرداى حیات خود توصیف مىکند.

مىکنند .مصلحتها هستند که عقل قدرتمدار ،بنا بر «شرائط روز»

8

مىسنجد و خود و عقلهاى قدرتمدار دیگر را با این دروغ مىفریبد که
دیروز آن کار را حق مىدانستم و مىکردم و امروز این کار را حق مىدانم
و مىکنم! بدین قرار ،در بیان قدرت« ،حق نسبى» ،همچون احكام

88ـ عقل آزاد و روش رشد

اخالقى ،قدرت (= زور) در بر دارند .از این رو ،با تغییر شرائط و دیگر شدن
نیاز قدرت مدارى« ،حق نسبى» و احكام اخالقى نیز تغییر مىکنند .براى

بدین قرار ،رشد جریان مداوم باز کردن فضاى اندیشه و عمل تا بى

مثال ،حق و آزادى ،بنا بر تعریفها }68{،قدرت بمثابه ترکیبى از توانائى

کران الاکراه است .گشودن مداوم فضاى الاکره اهمیت اصل راهنماى

و زور هستند .چرا که «در رابطه با» تعریف مىشوند .بدین خاطر ،با تغییر

سازگار باآن و توجه به دو نوع رابطه ،یكى رابطه میان عقلهاى در بند

شرائط ،در این ترکیب ،تغییر بعمل مىآید .حال آنكه در بیان آزادى ،حق،

قدرت در مدارهاى بسته و دیگرى رابطه عقلهاى آزاد در فضاى باز را بر

آزادى و احكام اخالقى خالىاز قدرت (= زور) هستند .جریان رشد ،همان

عقلى که به دل مىاندیشد ،مبرهن مىکند .رابطه عقلها در مدارهاى

جریانى است که ،در آن ،انسان مجموعه استعدادهائى مىشود برخوردار

بسته ،همین رقابت ویرانگرى مىشود که انسانها در آنند .پس رابطه میان

از حقوق و زندگى او ،با جامه عمل پوشیدن حقوق او ،جامعیت

عقلهاى آزاد ،در مدار باز ،است که فضا را بازتر و وجدان عقلها رابر

پیدامىکند .بدین سان ،در جریان رشد ،جهت است که آزادى در رشد و

آزادى خویش و فضاى الاکراه ،بیدار نگاه مىدارد}67{.

رشد در آزادى مىشود و مسیر است که به یمن تصحیحها ،راست راه

در کارى دیگر ،رابطه مصلحت را با حق و حقیقت { }91مطالعه

رشد در آزادى و آزادى در رشد مىگردد :دانش بیشتر به او امكان

کردهام .در این مطالعه نیز ،در ده فصل پیشین ،به این رابطه پرداختهام.

مىداد ،حق را ناب بگرداندو مجموع استعدادهاى خویش را از مجموع

با وجود فایده تكرار ،بر آن نیستم که تكرار کنم .بر آنم که بر آن دو

حقوق برخوردار کند.

مطالعه ،بیفزایم .بدان امید که این قسمت را خواننده گرامى افزودهاى بر

این عقل ،همواره ،متذکر این واقعیت است که وقتى مصلحت در

آن دو مطالعه تلقى مىکند و به آنها نیز مراجعه مىکند:

بیرون حق قرارگرفت و بنا بر «شرائط متغییر زمان ومكان» تشخیص داده

 - 88/8در آن دو مطالعه ،خاطر نشان کردهام که وسیله و روش از

شد ،در واقع ،تخریب مصلحت بمثابه روش عقل آزاد است .بر این

خود هستى ندارند .بدون تصور هدف ،به تصور نیز نیز نمىآیند .هدف

ویرانگرى مصلحت نام دادن ،خود و دیگر فریبى است .چرا که  -از راه

نیز ،بنا براصل راهنما ،سنجیده مىشود .بنا براین ،هر وسیلهاى و روشى

فایده تكرار ،تكرار کنیم  -مصلحت وقتى امر قدرت است ،هر بار ،حكمى

جزء مجموعهاى هستند که در روش بیان مىشوند .توضیح دادهام چرا

هم ناقض حق و هم مصلحت پیشین مىشود .فرآورده تجربه ،در جریان

«هدف نمىتواند وسیله را توجیه کند؟» ،در واقع ،از آنجا که وسیله هدف

رشد در آزادى ،نیست و امر قدرت هست و با تغییر نیاز قدرت ،محكوم به

را در خود بیان مىکند ،وسیله در خور ویرانگرى ،ویرانگرى را جانشین

تغییر است .حال آنكه وقتى مصلحت بهترین روش عمل به حق مىشود،

هدفى مىکند که عقل در بند قدرت ،بعنوان هدف خوب مىسنجد و بدان

در جریان رشد ،به یمن تجربه ،مدام ،تصحیح مىپذیرد.

خود را مىفریبد .در اینجا ،مىافزایم که هر چند تصور وسیله و روش

 - 81/82در جریان شناسائى یك به یك تخریبها ،دانستیم که این

نیازمند ،تصور هدف است ،اما آن وسیلهاى وسیله رشد مىشود که حق

تخریبها مجموعهاى را بوجود مىآورند .در مدار بسته ویران شدن و

است و از خود هستى دارد .هر خوانندهاى مىتواند اشكال کند که آلت

ویران کردن ،مجموعهاى از ویرانگریها انجام مىگیرند که استعدادهاى

قتل از خود هستى دارد و پدیدهاى واقعى است اما به کار کشتن مىآید و

ششگانه آدمى و محیط زیست و استعداد هاى آدمیان دیگر را که ،در این

نه زنده کردن ،بكار از زندگى انداختن مىآید نه رشد کردن و رشد دادن.

مدار ،قرار مىگیرند ،ویران مىکنند .بدین قرار ،صاحب عقل آزاد ،در

به اشكال کننده پاسخ مىدهم :نخست بدانیم که فرق است میان وسیله

مدار بسته ویرانگرى ،قرار نمىگیرد و مىکوشد عقلها را از بند قدرت

و روش خیالى و وسیله و روش واقعى .نه تنها بسیارند کسانى که براى

رها کند .زیرا مىداند این مدار ،مدار ویرانگرى عمومى استعدادها و محیط

هدفهاى خوب وسائلى بر مىگزینند که وجود ندارند و کارشان آب در

زیست است .همانطور که مدار بسته مجموعهاى از مدارها است .و

هاون کوبیدن مىشود ،نه تنها وسیلههاى ذهنى (ایدئولوژیها) مىتوانند

مدارهاى بسته ،بنوبه خود ،مجموعه هایى از مدارهاى بسته ویرانگرى

جاى به وسیلههاى واقعى ویرانگر بسپارند ،بلكه ملتهائى که براى

هستند .اینك اگر مجموعههاى ویرانگرى را بر شماریم ،تصور روشنترى

هدفهاى خوب فریب وسائل خیالى ،در نتیجه قدرتهاى استبدادى ،را

از ویرانگریهاى عقلهاى دربند قدرت را بدست مىآوریم .یك مجموعه

مىخورند نیز کم نیستند.

اصل راهنما و روش و هدف است که بیان قدرت را مىسازند .یك

بدین قرار ،اگر عقل به واقعى و حق بودن وسیله و روش بها مىداد،

مجموعه ،استعدادهاى رهبرى هستند که قدرت را هدف کردهاند و براى

آسان فریب قدرت را نمىخورد .مىدانست که وسیله و روش باید الف -

رسیدن به آن ،ویرانگریها را رهبرى مىکنند .مىتوان این وایرانگریها را

با هدف بخواند و ب  -واقعى باشد و ج  -بر حق باشد و اگراین دو صفت

محاسبه کرد؟ یك مجموعه را ویران کردن محیط زیست و ویران کردن
منابع متعلق به نسلهاى آینده تشكیل مىدهند که باز محاسبه کردنى

8ـ گزارش باشگاه رم به فارسى ترجمه و در شمارههاى  482 - 484انقالب
اسالمى درج است .جز آن ،وضعیت سنجى جهان نیز در شمارههاى  428و 422
همان نشریه آمدهاست.

نیستند .بر آن ،نیروهاى محرکهاى که در ویرانگرى بكار مىافتند و
مجموعههاى استعدادهاى انسانها را که بیفزائیم و میزان رشدى که جاى
67

رایافت ،تجربه کردنى و ،در تجربه ،اصالحپذیر مىشود .وسیههاى واقعى

نیست که به جاى او ،دیگرى بكار برد 2.بنابراین ،دوگانگىهاى دولت و

که با هدف خوب سازگار نیستند ،تجربهپذیر نیز نیستند .نه تنها

ملت ،رهبرى سازمان واعضاء ،روحانیت ومؤمنان به یك دین ،ایدئولوگها و

تجربهپذیر نیستند بلكه آسان مىتوانند عقل در بند قدرت را بفریبند و

مراممندها و ،...که تشخیص روش و اجراى آن را از مردم مىستانند و از

جانشین روش یا روشهاى تجربه پذیر بگردند .وقتى روش واقعى نیست،

آن قدرت مداران مىگردانند ،دروغ و ضد رشد هستند .در حقیقت ،عقل

این فریب آسان انجام مىگیرد ،چنانكه ،اصالح را جانشین انقالب

در بند قدرت ،تشخیص هدف و روش هر دو را ،از دست مىدهد .کودکى

مىکنند و یا بعكس ،حال آنكه دوکارى هستند که ممكن نیست بتوان

که ،بنا بر اصالت قدرت ،تربیت مىشود ،از آغاز ،عادت مىکند که روشها

یكى را جانشین دیگرى کرد }98{.یا رشد بكار انداختن نیروهاى محرکه

را کسى که ،در نظر او ،تجسم قدرت است براى او معین کند .آیا بخاطر

جامعه با رهبرى عقل آزاداست .آن را با «رشد پول دیگران است»{}92

این اعتیاد نیست که ،در جامعهها ،روشها را بنیادهاى جامعهها معین

جانشین کردن بهرهبردارى از منابع طبیعى و کار انسانها را بدو سپردن،

مىکنند و انسانها در دین ،در سیاست ،در اقتصاد ،در خانواده و در روابط

محروم کردن جامعه ازنیروهاى محرکه خویش مىشود .با وجوداین،

اجتماعى ،در تعلیم و تربیت ،تقلید مىکنند و ،در خلق فرهنگها،

بشریت دو قرن است که فریب لیبرالیسم را مىخورد و غافل است که این

اکثریت بسیار بزرگى نقش ندارند و زندگیشان تكرار گذشته است؟ یكبار

از رشد ماندگى است که رشد مىکند 8.این پرسش محل پیدا مىکند که

دیگر ،به این نتیجه مىرسیم که آدمى صاحب اختیار خود نمىشود و

روشها را اهل نظر تعیین و تعریف مىکنند .پس ،پیش از تجربه ،عموم

عقل آزاد نمىگردد اگر بنیادهاى جامعه بر اصل موازنه عدمى تجدید بنا

مردم نمىتوانند بدانند که نقشهاى اصالح و انقالب چیست؟ بخصوص که

نشوند و رابطه انسانها با آنها تغییر نكند و اختیار از آنها به انسانها باز

تعریفها در محدوده ایدئولوژیها بعمل مىآیند و از وقتى رشد اسطوره

نگردد}94{.

گشته ،ایدئولوژیها نیز ایدئولوژیهاى رشد شدهاند .ایدئولوژیها بمثابه

 -88/2/8دوگانگى که ،در درون انسان ،عقل در بند قدرت بسود

بیانهاى قدرت ،واقعیت را که انسانها و جامعه آنهااست ،به قالب

استعدادى و به زیان استعدادهاى دیگر بر قرار مىکند و بدین کار

مىریزند .با توجه به این امر ،چگونه بتوان گفت روش باید واقعى و برحق

مصلحت نام مىنهد و در واقع آدمى را برده قدرت مىگرداند ،از روشهایى

باشد؟ نخست یادآور شوم که این پرسش به عقل آزاد مىرسد .اگر به

است که نه تنها استقالل عقل را از او مىستاند ،بلكه باز یافتن آن را نیز

عقول در بند قدرت نیز مىرسید ،جنگها و ویرانگریهاى بزرگ روى

بسیار مشكل مىکند .براى مثال ،کار انسان امروز را بنیاد اقتصادى معین

نمىدادند و ...آنگاه بگویم که عقل آزاد به این پرسش ،پاسخ در خور را

مىکند .روش زندگى را بنیادهاى مختلف برایش تعیین مىکنند .اداره

مىدهد :هر هدفى که مشخص شد ،روش در خور آن باید واقعى و برحق

سیاستى جامعه او نیز در اختیار بنیادهاى سیاسى است .رفتار اجتماعى

و تجربهپذیر باشد .به دیگر سخن ،هدف مشخص ،وسیله و روش مشخص

او را نیز بنیادهاى جامعه معین مىکنند .تعلیم و تربیت او را نیز بنیاد

مىطلبد .اگر براى آنست که همگان بكار برند ،باید قابل بكار بردن از

تربیتى بر عهده دارد .و ...یكى از عوامل اصلى اینست که انسان دیگر
مجموعهاى از استعدادها نیست .توضیح اینكه ،در زندگى ،یك کار اصلى

سوى همه و تجربهپذیر از جانب همگان باشد.

دارد که به خدمت آن در مىآید و این کار اصلى استقاللش را از او

 - 88/2یك رشته دوگانگىها ناقض خاصههاى چهار گانه روش و

مىستاند و او مصلحت خویش را در این مىبیند که در کارى تخصص

خاصههاى دیگرى هستند که مىشناسانم:
 - 88/2/8دوگانگى مصلحت و حقیقت (=خاصههاى چهار گانه روش)

پیداکند تا کار فرمائى به او کار بسپارد .این انسان تنها از راه مصرف
8

ناقض روش است .از چند جهت ناقض است ،از جمله ،از این جهت که

نیست که تك بعدى مىشود .در درون نیز «تك استعدادى» مىگردد.

مصلحت بمثابه روش ،بدون هدف وجود ندارد و به تصور نیز نمىآید .بر

راست بخواهى ،استعدادهایش کار گذار قدرت مىشوند و در ویرانگرى

این واقعیت ،واقعیت دیگرى را مىافزایم که اهمیتى به تمام دارد:

بكار مىافتند .بدین خاطر است که جو قهر در همه جامعهها سنگینتر

مصلحت پیش از تجربه نیز وجود ندارد و مصلحتها که بیانهاى قدرت

مىشود:

مىسازند ،دروغهاى مضاعفى هستند .زیرا هم بیرون از حق و حقیقت

 - 88/8از آنجا که رشد ساختن است و ویرانگرى نیست ،روش عقل

قرار مىگیرند و هم پیش از تجربه (= قدرت فرموده) و ،بنابراین،

آزاد ،باید خالى از زور باشد .وجود زور در روش ،گویاى وجود ویرانگرى

دروغهاى بزرگ هستند .توضیح اینكه مصلحت ،بمثابه بهترین روش

در هدف است .وجود ویرانگرى در هدف گزارشگر حاکمیت قدرت بر عقل

عقل آزاد ،از نقد روش ،به محك تجربه ،پیدا مىشود .به ترتیبى که

است .عقل خدمتگزار قدرت زور را در پوشش مصلحت از دل پنهان

دیدیم ،در جریان تجربه یك روش ،شرایط و عوامل تغییر مىکنند،

مىکند .بدین قرار ،مصلحت بیرون از حق و حقیقت ،تجویز بكار بردن زور

بنابراین ،روش بكار رفته ،نقد مىشود و بهتر از به و باز هم بهتر ،بهترین

است .اگر قدرت نیازى به این پوشش نداشت ،کلمه مصلحت استعمالى را

روشِِ (= مصلحت) رسیدن به هدف مىگردد .بدین قرار ،پیش از تجربه

که در جامعههاى مختلف پیدا کرده است ،نمى یافت .در مقام اقدام به کار

کردن یك روش ،مصلحت تشخیص دادنى نیست و بعد از تجربه نیز،

نیك یا کار بد ،مصلحت استعمال دارد و به قول حافظ «کار بد مصلحت

حاصل نقد روش است .با وجود این ،تاریخ گزارش مىکند که مصلحت

آنست که مطلق نكنیم»  .مصلحت در مقام تصحیح روش و به را بهتر

همواره نشاندن ناحق بجاى حق و وسیلهاى از وسیلههاى اصلى قدرت

کردن ،کار برد دارد .اما قدرت مدارى این کار بردها را از یادها بردهاست و

مداران بودهاست.

مصلحت کار بدى که چاره جز عمل به آن نیست و یا «دفع افسد به
فاسد» گشته است .بر این یافته ،یافته مهم دیگرى را مىافزایم :عقل

 - 88/2/2از آنجا که رشد را انسان مىکند ،پس روش رشد ،روشى

2ـ سورههاى اسراء آیه  85و کهف  818و  814و  881و ...

8ـ مكانیسمهاى از رشد ماندگى ،اثر آلبرتینى ،ترجمه ابوالحسن بنىصدر .در این
کتاب غلط بودن نظریه لیبرالى رشد ،تشریح شدهاست .غالب کتابهایىکه از
دیدگاه لیبرالیسم در باره سرمایه گذارى خارجى نوشته شدهاند ،بیانگر ثنویت
تك محورى هستند :سرمایه خارجى رشد مىآورد .و باز نگاه کنید به تألیفى
دیگر}98{ :

8ـ  Herbert Marcuse, One Dimmensional Manتوضیح مىدهد چسان
در جامعههاى جدید که بر آنها تكنولوژى ساالر است ،و «آزاد» خوانده مىشوند،
دموکراسى لیبرالى انسانها را از آزادیهایشان محروم و موجودى تك بعدى
مىسازد :مصرف کننده.
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فطرى که آزاد است ،آزادى و توانائیهاى گوناگون خویش را از دست

عقل پایبند قدرت ،دل را مىفریبد .اما پرسش اینست :پیش از آنكه،

مىدهد تا به هدفى مجازى برسد که وجود ندارد و نمىتوان به آن رسید.

براى مثال ،کسى براى رسیدن به هدف خوب ،جنایت را موجه کند ،عقل

روشى که عقل را از خود بیگانه مىنماید  ،زورى است که ،در پوشش،

او از چه راه به این نتیجه مىرسد که جنایت «تنها روش» رسیدن به

مصلحت از دید دل پنهان مىشود .براى مثال ،عقل استعداد علم یافتن و

هدف خوبى است که او معین کردهاست؟ «در راه خدا»« ،بخاطر آرمانى»

خلق کردن دارد .روش عالم شدن و ابتكار و ابداع و خلق ،بكار انداختن

که مرامى ارزش مىکند ،بخاطر ...عقل چسان جنایت را مشروع مىکند؟

استعدادها و بكار بردن علم و فن و هنراست .اگر کسى خواست این روش

این پرسش ،پرسشگر را از ابهام بزرگى آگاه مىکند :پیشاپیش ،قدرت

رابكار نبرد و با ورد خوانى و یاتقلب (انواع میوههاى ممنوعه) عالم شود ،با

حالل هر مشكلى پذیرفته شده است .در سنجیدن هدف خوب ،عقل بر

تقلب ،استعداد و نیروهاى محرکه را ویران مىکند و به علم نیز نمى رسد.

مقام خدائى که به قدرت بخشیده است پرده مىکشد .وسیلهاى که

ابتكار و ابداع و خلق کردن نیز با بكارانداختن استعدادها و بكار بردن علم

انتخاب مىکند ،با قدرت در پرده ،سازگار است و نه با هدف خوب .از این

و فن و هنر میسر مىشود .در خیال ،هر لحظه مىتوان اختراعى کرد .بسا

رو است که هیچكس از راه جنایت به خدا راه نبرد و یا آرمانى را نجست.

اختراعها که در آغاز ،سرگرمى ذهنى هستند .آنها که استعدادها را بكار

عقلى که آزادى خود را باز مىیابد ،در مىیابد که ،در واقع ،وسیله بد را

مىاندازند« ،خیال علمى» را به اختراع بدل مىکنند و آنها که از عالم

بخاطر هدف خوب بر گزیدن و آن را «مصلحت» خواندن ،پرده

خیال بیرون نمىآیند ،به اختراعى دست پیدا نمىکنند .بدین قرار ،روش

ابهامىاست که ،بدان ،محور کردن قدرت را مىپوشاند .به سخن دیگر ،در

وقتى زور در بر دارد که عقل آزادى خویش را از دست داده باشد .روشن

مىیابد که مصلحت بیرون از حق ،هیچ نیست جز پوشش فریب بر قدرت

سخن اینكه ،تا عقل آزادى خود را از دست ندهد ،زور روش نمىشود .دل

که مدار است و هدفى که معین مىکند .بدین قرار ،رفع ابهام به اینست

فریاد بر مىآورد :اى عقل! آزادى را که بىکران است از دست مىدهى و

که نخست عقل را شفاف کند و عقل شفاف نمىشود مگرآنكه از بندگى

آنچه را که مىخواهى بدست نمىآورى .اما اگر سلطه قدرت بر عقل کامل

قدرت بدرآید .او ،از این بندگى ،آزاد نمىشود اگراصل راهنماى سازگار با

شده باشد ،عقل گوش براین فریاد مىبندد .از این رو است که وقتى عقل

قدرت مدارى (ثنویت تك محورى) را با اصل راهنماى آزادى ،موازنه

در بند قدرت روشى را تجویز مىکند ،هر گونه نقدى از آن را ممنوع

عدمى ،جانشین نكند .براى آنكه مطمئن شود عقل او شفاف است ،براو

مىگرداند و سانسور مىکند .بدین سان ،روشى که به عمل در مىآید،

است که مطمئن شود ،با یك روش ،به چند هدف نا سازگار با یكدیگر و یا

دنباله روشىاست که ،در درون او بكار مىرود و در پوشش مصلحت ،عقل

حتى سازگار با یكدیگر اما هم عرض با یكدیگر نمىتوان رسید.

را از آزادى خود غافل مىکند و به استعدادها جهت ویرانگر مىدهد.

ضربالمثل «به یك تیر چند نشان زدن» را مىشناسیم .این روش ،همان

بدین خاطر ،اگر هم عقل آزاد را در چهار دیوارى خشونت زندانى کنند ،او

فریبى است که عقل قدرت مدار مىدهد و بدان ،هدف سازگار با قدرت را

هدف را بیرون رفتن از آن و ،بنابراین ،روش را خشونت زدائى مىکند

از چشم دل پنهان مىکند .توضیح اینكه ،هدف هائى که در طول یكدیگر
قرار مىگیرند (مثل طىکردن مدارج تحصیل) ،یك روش دارند .چرا که

بدین روش }95{،عقلهاى دیگر را نیز از بند قدرت آزاد مىکند.
حال اگر دقت را بیشتر کنیم مىبینم روش گزارشگر توانائىها و نیز

هدفها در واقع یك هدف هستند .اما هدف هائى که در عرض یكدیگر

غفلتهاى عقل از آزادى و توانائىهاى خویش است .از این نظر که در

قرار مىگیرند ،یك هدف نیستند و یك روش ندارند .براى مثال ،کسى

روشها تأمل کنیم مىبینیم براى مثال ،صفت «علمى» روش ،بسا پوشش

که ،در جریان تحصیل ،کار مىکند تا درآمد داشته باشد ،دو کار با دو

براى روش جاهالنه و ویرانگرى مىشود .روشن بخواهى ،صفت علمى

روش مىکند .یا کسى که دانشجو و در همان حال فعال سیاسى است دو

روش را ،کارآئى آن از لحاظ رسیدن به هدف معین مىکند .وگرنه،

کار مىکند که هر یك روش خود را دارند .با یك روش نمىشود هر دو کار

مستقل از هدف ،روش نمىتواند صفت علمى داشته باشد .و اگر داشت،

را کرد مگر آنكه در طول یكدیگر قراربگیرند .بدین سان ،عقل آزاد

زور در پوشش «علم» و بنا بر این ،روش ویرانگرى است .یا واکنش شدن

مىشود وقتى نخست اطمینان مىجوید که چند هدف ضد و نقیض ،که

بجاى کنش بودن ،ترجمان اصالت قدرت و پایبندى عقل به آن است .اما

یكدیگر را پوشانده باشند ،ندارد .حتى هدفهاى ناسازگار با یكدیگر

واکنش تسلیم طلبانه را روش کردن و مصلحت را در محدود کردن

ندارد .و هدفهاى سازگار که در عرض یكدیگرند وسیله توجیه یك روش

زندگى به حدودى که قدرت مسلط ایجاد مىکند ،آلت فعل قدرت در

نشدهاند.
پس ازآن ،روش را شفاف مىکند .شفافیت روش از شفافیت هدف

ویران کردن و خویش را کشتن است .و...
بدین قرار ،حتى وقتى آدمى در حصار زور قرار مىگیرد ،عقل آزاد

مىآید و شفافیت هدف به اینست که یكى و آن یكى هم ترجمان اصل

کنش را روش مىکند و نه واکنش را .چرا که واکنش زور شدن ،نخست

راهنما باشد .تا انجام این سه کار ،کلمه مصلحت به خاطر عقل خطور نیز

پذیرفتن آن و آنگاه روشى را در پیش گرفتن است که خشونت زدائى

نمىکند .زیرا مصلحت سنجى محل پیدا نمىکند .وقتى روش را به تجربه

نیست و خشونت گرائى هست .از این رو

گذاشت ،مصلحت به خاطر مىآید زیرا در تجربه ،باید یك رشته انتخابها
را انجام داد و ،بدانها ،به را بهتر گرداند تا به بهترین روش ،برسد .رشد

 -88/4ابهام در روش گزارشگر پایبند قدرت شدن عقل است:

فنى اینسان حاصل مىشود .با وجود این،

دانستیم که هر بار عقل هدفى را مىپذیرد که دل بدان راضى نیست،
هدف و روش رامبهم مىگرداند .یا هدف قدرت فرموده را با هدفى

 - 88/5پرسش دومى محل پیدا مىکند :عقل چرا قدرت را محور

مىپوشاند و وسیله و روش راروشن رسیدن به هدف مطلوب مىباوراند و

مىکند؟ این پرسش را پیش از این نیز کردهام .دراینجا ،از نظر روش،

یا روش را مبهم مىکند تا دل را بفریبد که هدف بد نیست .عمومىترین

پرسش را از عقل مىکنم .از او مىپرسم :چرا آزادى را که خود دارى ،با

روش« ،هدف وسیله را توجیه مىکند» است .توضیح دادهام که این حكم

قدرتى جانشین مىکنى که واقعیت پیدا نمىکند مگر به ویرانگرى؟ به

عامه پسند و عامه فریب و یكسره دروغ است .از جمله ،به این دلیل که تا

این پرسش ،عقل آزاد پاسخ مىدهد که از ابهامها و فریبها یكى اینست

هدف به عقل نیاید ،وسیله قابل تصور نمىشود :هدف در وسیله بیان

که عقل بدین فریب که قدرت روش است ،آن را مدار مىکند .از این رو

مىشود .در مقام فریب ،هدف خوب هدف بد را مىپوشاند و ،بدین فریب،

ست که ،از هر کس ،بپرسى :قدرت به چكار مىآید؟ پاسخ مىدهد :بكار
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عمومى نبود و

این یا آن طور زندگى کردن! فریب تا بدانجا عمومى است که آزادى را نیز
قدرت برکردن و نكردن کارى یا انتخابى ،تعریف مىکنند .بدین

 - 88/6فرض کنیم نظر "هابس" صحیح مىبود{ }99و انسانها

خاطراست که بیانها ،بیان قدرت مىشوند 8.و بیان آزادى نیز در بیان

طبیعتى شرور مىداشتند و بجاى آنكه یك شاه معینکنند و او را بر خود

قدرت از خود بیگانه مىشود .و از آنجا که ،در بیان قدرت ،کار برد قدرت

فعال مایشاء بگردانند ،بنا بر طبع شرور خویش ،یكدیگر را مىکشتند.

(= زور) همه زمانى و همه مكانى است ،مصلحت سنجى نیز کار روزانه

آیا ،امروز ،به جاى جمعیت افزون بر  5میلیارد تن ،زمینى خالى از نوع

همگان و عبارت مىشود از روشى که در بیرون حق قرار مىگیرد اما چاره

انسان نمىداشتیم؟ حكم فیلسوف گویاى آنست که اگر او مصلحت را در

جز بكار بردن آن نیست .اگر عقل از خود مىپرسید :برفرض که قدرت

تعیین «شاه فعال مایشاء» دیده ،بخاطر این بوده که مىدانسته است ،اگر

وسیله باشد ،چرا تقدم را به این وسیله مىدهد؟ بسا در مىیافت که

همه با همه ،همیشه و همه جا ،زور بكار برند ،نوع انسان از میان مىرود.
8

قدرت از رابطه قوا پدید مىآید .اگراین رابطه نباشد ،قدرت نیز نیست .اما

نظریه عمومى «انحصار بكار بردن قهر با دولت است» ،بنفسه ،بیانگر این

حفظ رابطه ،نیاز به بكار بردن زور دارد و ،بكار بردن دائمى زور ،قدرت را

واقعیت است که ،همگانى شدن بكاربردن زور ،جامعه را متالشى مىکند و

هم وسیله و هم هدف ،مىگرداند .قدرت یك ویرانگرى مداوم است .با

از میان مىبرد .بهمین خاطر نیز ،تشخیص مصلحت (= بكار بردن زور) به

متوقف کردن ویرانگرى ،نیست مىشود .بناگزیر ،قاعده حاکم بر رفتار،

انحصار بنیادهاى جامعه در آمده است.
4

«مىخواهى ویران نشوى ویران کن» (= مصلحت) مىشود.

اینك فرض دیگرى بكنیم :فطرت انسان خدائى است قرآن و

بدین قرار ،هنگامى روشى ،روش عقل آزاد مىشود که پیش از هدف

انسانها ،همه ،بر فطرت خویش عمل مىکنند .به سخن دیگر ،بر ضد

معین نشده باشد .چرا که اگر روشى پیش از هدف معین شده باشد ،پس،

یكدیگر ،زور بكار نمىبرند .بر این فرض ،قهرى بكار نمىرود تا نیازى به

هدف دیگرى ،پیش از هدفى که مىخواهد معین شود ،معین گشته است.

دولتى با «حق انحصارى بكار بردن قهر» پیدا شود .چون پندارها و

هدفى پنهانى که روش آن را گزارش مىکند ،بناچار ،با روش اینهمانى

گفتارها و کردارها حق هستند ،بنیادهاى جامعه مقام تشخیص مصلحت

دارد .روشن بخواهى ،هدف و روش یكى هستند .اما کدام است آن هدف

نیز نمىشوند .مهمتر اینكه ،بر فرض اول ،بكار بردن خشونت از سوى

که با روش یكى است؟ روش رسیدن به حق ،حق است و روش رسیدن به

همگان ،در همه وقت و همه جا ،ویرانى و مرگ مىآورد .اما ،بر فرض دوم،

قدرت ،قدرت است .با این تفاوت که حق پنهان نمىشود اما قدرت پنهان

پندار و گفتار و کردار همگان  ،در همه وقت و همه جا ،زندگى مىآورد و

مىشود .پس وجود روش ،پیش از تشخیص و تعیین هدف ،حاکى از هدف

هر انسان قلمرو توانائى و آزادى و رشد انسانهاى دیگر را وسعت

بودن قدرت است .از این دید که بنگرى ،مىبینى انواع مصلحتها که

مىبخشد.
بدین قرار ،آن روش ،روش عقل آزاد است که همه بتوانند بكار برند

سنجیده مىشوند پوششهاى گوناگون یك روش از پیش موجود هستند

و در همه جا و همه وقت بتوان بكار برد و با بكار بردنش ،پهناى آزادى

که از لحاظ قدرت ،تقدم مطلق دارد :زور.
براى مثال ،بنابر بیان قدرت« ،انقالب فرزندان خود را مىخورد» .به

گسترش یابد ،توانائیهاى انسان بارور شوند .در جریان رشد ،انسانها آزاد و

استناد این قاعده ساختگى ،زورمداران ،از میان بر داشتن فرزندان انقالب

توانائیهایشان عامل رشد یكدیگر بگردند و زندگى ها مجموعهاى از

را ،بحكم «مصلحت انقالب» ،واجب مىکنند 2.اما نیك که بنگرى،

حقوق بشوند.
پیش از اینكه ،در این دو فرض ،از جهات دیگر نیز بنگریم ،بپرسیم:
آیا تضاد دو فرض با یكدیگر ،از تضاد دو رابطه ،اولى رابطه قوا و دومى
رابطه تهى از زور ،نیست؟ پاسخ آرى است .همین پاسخ عقل آزاد را به
این نتیجه مىرساند که رابطه در خور آزادى ،آن رابطه است که هرگاه
عقل برقرار کند و رابطههاى دیگر را ترجمان آن رابطه بگرداند ،فضاى
عمل او ،بىکران الاکراه مىشود .پس ،عقل آزاد آزادى را از رابطهاى دارد
که بدان ،پهناى هستى سرشار از عشق ،از آزادى ،از دانش و بینش،
پهناى کام جوئى از هستى مىشود .و در این پهنا ،همه وقت و همه جا،
روشى را بكار مىبرد که هر عقل آزاد دیگرى مىتواند بكار برد و آزاد و
آزادتر شود رشد کنان .رابطه با هستى اینهمان با آزادى مطلق ،با دانش
مطلق ،با خالقیت مطلق ،با عشق مطلق ،...،همان رابطه نیست که ،بدان،
عقل بر آزادى خویش عارف مىماند؟ اگر عقلها صیر به خدا را اینسان
دریابند و بپذیرند و ،با او ،این رابطه را بر قرار کنند ،جهان از خشونت
نمىرهد؟ در همه جا و همه وقت ،همه انسانها رشد کنان آزاد و آزادتر
نمىشوند؟

مىبینى« :انقالب فرزندان خود را مىخورد» ،هدف پیشین و وسیله
درخور این هدف ،زور است .پس ،روشى ،که بنا بر «مصلحت انقالب» (= با
از میان برداشتن فزندان انقالب) بكار مىرود ،از پیش وجود دارد و آن را
«انقالب فرزندان خود را مىخورد» معین کردهاست .از قاعده هایى که
قدرت از آنها پیروى مىکند ،یكى اینست:
هر بار که ،روش یك هدف ،پیش از تعیین آن وجود داشته باشد،
زور روش اصلى گشته است .چنانكه ،فرزندان انقالب را جز قدرت هیچ
چیز نمىتواند بخورد .پس باید رابطه قوائى بر قرار شود ،قدرتى متمرکز
شود و این قدرت زور را روش عمومى بگرداند تا وقتى آن را براى از میان
بر داشتن فرزندان انقالب بكار مىبرد ،بنام هدف جعلى «مصلحت
انقالب» بكار برد .بدین قرار ،انقالب پوشش قدرت (= زورى) است که
هدف خود را جانشین هدف انقالب مىکند و فرزندان انقالب را ،که در کار
رسیدن به هدف انقالب هستند ،از میان بر مىدارد .بر این جنایت است
که مصلحت نام مىنهد .این جنایت کارى ممكن نمىشد اگر فریب

 - 88/9بدین قرار ،در «جمع» ،دو روش بیشتر وجود ندارند :روشى

8ـ فوکو در  Histoire de la sexualitéبخصوص جلد دوم ،توضیح مىدهد
چسان روابط جنسى بیانگر قدرت (= زور) و قدرت چگونه تنظیم کننده رابطه
جنسى بودهاند .در جلد اول ،به رابطه سكس و قدرت در جریان تاریخ و بیان
قدرت ناظر به سكس مىپردازد.

که زور جوهر آنست و روشى که زور در آن نیست .هر دو روش مىتوانند
همه مكانى و همگانى شوند .اما یكى از دو نوع روش ،نوع اول ،نمىتواند
همه زمانى شود .زیرا با روش اول ،زندگى از میان مىرود .حال آنكه نوع

2ـ روبسپیر واضع اصطالح «دیكتاتورى آزادى است» ،در مدار بستهاى که بر
محور «خیر همگانى» مىساخت ،مخالف «خیر همگانى»« ،شر همگانى» مىشد.
بنابراین ،بر دولت انقالبى بود که قصد خیر را از قصد شر تمیز دهد و دارنده قصد
شر را بخاطر «حفظ دست آوردهاى انقالب» مجازات کنند! {}96

8ـ در دو فصل اول کتاب حقوق اساسى ،مفهوم قدرت ،از جامعههاى ابتدایى تا
جامعههاى مردم ساالر تشریح شده است}98{ :
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دوم مىتواند همه زمانى نیز بشود .بدیهى است ،در جریان رشد ،عقل

جبارى که روش ویرانگر (گویاى قدرت مدارى) است ،آزاد است .توحید

آزاد ،به یمن رشد علمى و فنى ،روش را به از بهتر مىکند .با وجود این،

حیاتها ،مصلحت را عمل به حق مىگرداند .انقالب بزرگ همین است :در

روش همواره همان که بود مىماند :تهى از زور .پس ،همان ماندن ،در

طبیعت ،همه چیزهایى را که ،براى زندگى در آزادى و رشد ،بایستهاند،
5

وجود دارد .شرط پیدا نشدن کمبود و بیشتر از آن ،شرط از بین نرفتن

جریان رشد ،تنها در آزادى میسر است .همانطور که رشد نیز در آزادى

پدیدههاى طبیعى که بكار زندگى در آزادى مىآیند ،تعاون انسانها در

ممكن مىشود.
دقت را که بیشتر مىکنیم ،مىبینیم ،در واقع ،هر دو روش ،با وجود

رشد خویش و عمران طبیعت است .روشى که انسانها را در تضاد با

تغییر ،همان مىمانند .جز اینكه روش خشونت آمیز ابعاد ویرانى را بزرگ

یكدیگر قرار مىدهد ،قدرت را مدار مىکند و جریان پیدایش و انحالل

و فضاى حیات را تنگ مىکند .بدین دقت ،عقل از بند این فریب که،

قدرت ،همان جریان تخریب حیات است .قدرت نابود مىکند و بر ندرت

چون همه چیز در تحول است ،پس روش نیز در تحول است ،آزاد

مىافزاید .به سخن روشن ،تضاد جنگ و ویرانى و ندرت مىآورد و توحید

مىشود .زبان فریب مدعى است :خوبى و بدى نیز در تحول هستند .آنچه

تعاون و آبادانى و بدین ،وفور را ممكن مىکند.

دیروز خوب بود ،امروز مىتواند خوب نباشد .پس مصلحت آنست که «با

بیانهاى قدرت ،بنفسه ،گویاى آنند که عقلهاى پایبند قدرت ندرت

قانون تمدن و تجدد» 8پیش برویم .گذشته کهنه است و باید نو بجوئیم.

در طبیعت را امرى تردید ناپذیر مىدانند و این «امر تردیدناپذیر» را

تجدد به دانش و فن ،آزاد کردن پندار و گفتار و کردار از روشى است که

توجیه گر تضاد انسانها کردهاند .بیان آزادى که چشم عقل را بر واقعیتها

جوهرش زور است .این تحول انقالب است و با انجام آن ،عقل در جریان

مىگشاید ،توسط عقل برده قدرت ،در بیان قدرت از خود بیگانه مىشود.

رشد شتاب مىگیرد .اما عقل آزاد ،بحق ،این قاعده را بكار مىبرد :هر

چنانكه این بیان که توحید و تعاون انسانها آبادانى و وفور مىآورد ،آنقدر

اندازه روشى که بكار مىبرد از زور خالىتر ،شتاب رشدش بیشتر .بدین

شگفت مىنماید که پندارى از آرمانى هموزن خیال سخن میگوئى! حال

سان ،رشد در گرو تغییر بنیادى روش خشونتآمیز به روش آزاد (= تهى

آنكه امرى واقعى است .امرى است که دورههاى توحید و تعاون انسانها در

از زور) و تغییر ندادن جوهر این روش و کامل کردنش ،به یمن دست

رشد خویش و عمران طبیعت ،بر آن ،صحه مىگذارند.
 - 88/7بدین قرار ،آن نوع رابطه با طبیعت که انسانها را به توحید و

آوردهاى علمى و فنى ،است .و
 -88/8انسانها محیط زیست دارند .غیر از رابطه با یكدیگر ،با

تعاون راه مىبرد ،رابطه آزاد و رشد خود را از عمران طبیعت جدائىناپذیر

پدیدههاى طبیعت و نیز با طبیعت رابطه بر قرار مىکنند .وقتى جوهر

دیدن ،روش عقل آزاد است .در حقیقت ،اگر رابطه با طبیعت میان انسانها

روش زور است ،رابطه با طبیعت ،یكى از دو رابطه سلطه بر طبیعت}81{،

توحید و تعاون برقرار کند ،مسابقهها در دانش ،در دادگرى ،در رهبرى ،در

یا زیر سلطه طبیعت }88{،اما روش تخریب ،مىشود .در سلطه انسان بر

انس و دوستى و برادرى ،در رشد ،در ،...میان عقلهاى آزاد دیروز و امروز

طبیعت ،ویرانسازى منابع طبیعى و آلودن محیط زیست و در سلطه

و فردا رابطهاى را پدید مىآورند که جهت عمومى را از کثرت به توحید

طبیعت بر انسان ،تخریب استعدادهاى انسان ،روشن مىشود .عقل قدرت

مىگرداند :هر عقل ،همه عقلهاى دیگر را فراخناى فعالیت آزاد خویش

مدار ،مدعى شده است یكى از این دو سلطه را باید برگزید .اما سلطه

مىیابد.

رابطه را رابطه قوا مىکند .پس سلطه بر طبیعت ،بكار بردن زور بر ضد

با وجود این ،رابطه آزاد و روش تهى از زور مىتواند پوشش روشى

طبیعت ،مىشود .وقتى هم نتایج این سلطه ،مرگ و ویرانگریها ،ببار

دیگر با هدفى ویرانگر باشد .همه آنها که مىخواهند به قدرت برسند و

مىآیند ،بنام انواع مصلحتها( ،ممانعت از کاهش میزان رشد اقتصادى و

استبداد پیشه کنند ،نخست بیانى و روشى را در پیش مىگیرند که

در نتیجه افزایش میزان بیكارى و )...قدرت مداران مانع از تغییر روش

مطلوب همگان مىشوند .از این رو ،پس از درآمدن آنها به خدمت قدرت

مىشوند .در حقیقت ،در بیان قدرت ،آن روش دیگر ،به عقل نیز نمىآید.

خودکامه ،همگان مىگویند :ما فریب خوردیم .اما ،حقیقت اینست که،

عقل آزاد در مىیابد که طبیعت در اختیار انسان است وقتى با آن ،زور

براى جذب همگان ،باید روشى را در پیش گرفت که پسند عموم شود.

بكار نمىبرد .به سخن دیگر ،نیاز به سلطه بر طبیعت نیست .چرا که

پس روش با هدف سازگار است .قدرتى که قدرت پرست در سر داشته،

طبیعت ،بدون بكار بردن زور ،مسخر انسان گشته است2.در ماخذ نبود

روش خاص خود را مىطلبیده است .همگان فریب بیان و روش خوب را

پس طبیعت و پدیدههاى آن توانائىهاى انسان و پهناى اندیشه و عمل او

نخوردهاند ،فریب مصلحتى را خوردهاند که چشمانشان را از دیدن و

8

گوشهایشان را از شنیدن باز داشتهاست :بیان و روش خوب باید بالدرنگ

یك جریان باشند .به ترتیبى که در کتاب عدالت 4توضیح دادهام ،رشد در

قابل عمل باشد و با عمل به بیان و روش خوب ،هدف بدست آید .پس هر

آزادى ،سبب ندرت و کمبود منابع طبیعى نمىشود .بسا فراوانى نیز در

بار که الف  -بر مردم ،اطاعت از رهبر یا رهبران ،در دم واجب مىشود اما

ببار مىآورد .عقل آزاد نیاز به سلطه بر طبیعت و یا جبر سلطه طبیعت بر

عمل رهبر یا رهبران به بیان و روشى که خود پیشنهاد مىکنند ،به بعد از

انسان را ،ندارد .او حیات انسان و حیات طبیعت را یك حیات مىیابد و از

«پیروزى انقالب» و راست بخواهى ،به بعد از نشستن رهبر یا رهبران بر

را گسترش مىدهند ،اگر جریان رشد انسان با جریان عمران طبیعت،

سریر قدرت (= با بندگى قدرت) موکول مىشود ،همگان فریب قدرت را
خوردهاند.

8ـ دانستنى است که ایدئولوژیهاى چپ (مارکسیسم) و راست (لیبرالیسم) راه
تحول و رشد را منحصر به راه رشد غرب مىشمردند .بنابراین ،پیروان این
ایدئولوژىها مترجم رهنمودهاى آنها بودند ،برخى مأخذ }97{ :میرزا ملكم خان
راه حل مشكل ایران را وضع و اجراى «قانون تمدن» مىدانست و روزنامهاى هم
بنام قانون تأسیس کرد .او به اخذ تمدن بدون تصرف ایرانى ،قائل بود .زیرا ،به قول
او« ،قانون تمدن» در همه جا یكى است.

اگر آدمى در مصلحتها تأمل کند که اطاعت را شرط پیدا شدن
وضعیتى مىکنند که ،در آن ،بیان و روش خوب به عمل درآمدنى
مىشوند ،پى مىبرد که الف  -به قدرت اصالت و حاکمیت بخشیدهاست و
ب  -مصلحتها کارشان بستن چشمها و گوشهاى عقلها بر روشى بودهاند
که ،بدان ،رهبر یا رهبران به قدرت مىرسند .براى مثال« ،والیت با جمهور
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مردم است» اگر از آغاز روش مىشد ،نه بعد از انقالب فرانسه ،دوران ترور

هستند .به انسانها هشدار دادهاند که هدفها خود روشهاى خویش نیز

و ،پس از آن ،امپراطورى ناپلئون پیدا مىشدند و نه ،در روسیه ،استبداد

هستند .پس ،عقل آزاد هدفى را بر مىگزیند که روش خویش و بال

فراگیر استالینى پدید مىآمد و نه ،در پى انقالب ایران ،والیت جمهور

واسطه و بالفاصله است .چنانكه علم روش خویش است .آزاد شدن

مردم جاى به والیت مطلقه یك تن مىداد.

نیازمند هیچ کارى جز از غفلت بدر آمدن و آزادى خود را باز جستن

کدام کارها بودند که وقتى پیشنهاد مىشدند ،حكم مطاع «مصلحت

نیست .آن آزادى که فضاى اجتماعى بازش مىخوانند نیز نیازمند،

نیست» مانع از انجامشان مىشد؟ پاسخ اینست :همه و همه ،کارهائى

جانشین دولت استبدادى شدن ،دولت مردمساالر نیست .اگر موکول به

بودند که «بسط ید» رهبرى را محدود و رهبرى را به مردم باز

این جانشینى کنیم ،همانطور که تجربه کردیم ،هرگز فراخناى اجتماعى

مىگرداندند .دقت را که بیشتر مىکنیم مىبینیم ،پاى مصلحت وقتى به

الاکراه را پیدا نخواهیم کرد .از راه کاستن از بار زور در رابطهها است که

میان مىآید که آدم معتاد ،همواره ،ترك اعتیاد را موکول به تحقق امرى

آن فضا بوجود مىآید و ساخت دولت تغییر مىکند.

مىکند .گریز از ترك اعتیاد و ترس از ورود به ابتلى ،زمینه عمومى
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«فریب» خوردن بدان مصلحت را فراهم مىکند که ،در باطن ،با هدفى

است .به این دلیل که تا رابطه قوا بر قرار نشود ،قدرت پدید نمىآید .با

سازگار است که قدرت طلبان در سر دارند و در ،ظاهر ،بخاطر تحقق

وجود این ،قدرت خود بخود نیست و آزادى هست .آزادى ذاتى حیات

هدف اصلى  -براى مثال ،هدف انقالب  -خوانائى دارد .اما آیا همگان

است .استعداد رهبرى ،استعداد علم آموزى ،استعداد انس و عشق و...

نباید بدانند روش و هدف از یك جنس هستند؟ اگر این واقعیت را که

ذاتى حیات هستند و وجود دارند و اگر عقل ،از آزادى خود غافل نشود،

تجربههاى روزانه بهر انسانى مىآموزد ،نباید بدانند ،آیا نباید بدانند وقتى

آزاد است .باز ،وقتى در بالواسطه و بالفاصله یكى از دو روش (در بر

مصلحتى ،در جا ،قدرت را از آن رهبر یا رهبرانى مىکند که قدرت

دارنده زور و تهى از زور) را بكار مىبریم ،به هدفى مىرسیم که در روش

مىجویند اما تحقق هدف انقالب به آیندهاى باز گذاشته مىشود که ،هر

بیان مىشود .پرسشى که موقع پیدا مىکند اینست :چرا از هست ها

روز ،دورتر مىشود ،مصلحتى است که عین مفسدت است؟ محصلى که

غفلت مىکنیم و نیست را ،که قدرت ویرانگراست ،هست مىکنیم؟ پاسخ

شرط انجام تكلیف مدرسه را ،انجام این و آن بازى ،قرار مىدهد و بازى را،

این پرسش را پیش از این یافتهایم .با وجود این ،بگوئیم که در تجربه

به نام مصلحت (= آماده شدن فكر) ،مىکند و از یك بازى به بازى دیگر

انقالب ایران« ،وحدت مردم» همان جبارى شد که روش و هدف «والیت با

مىپردازد ،البته به انجام تكلیف موفق نمىشود .حال اگر دقت را باز هم

جمهور مردم است» را با روش و هدف استبداد مطلقه فقیه جانشین کرد.

بیشتر کنیم ،به راز اصلى فریب پى مىبریم :خستگى فكر امرى است که،

«حفظ وحدت» مصلحت شد و تقدم مطلق پیدا کرد .فریب کجا بود؟

در پى کار ،روى مىدهد .رفع خستگى نیز کارى بجاست .اما آن را دست

فریب اینجا بود که توحید در پایان جریان آزاد اندیشهها قرار مىگیرد و

آویز فعالیتهاى ویرانگر کردن (کشیدن سیگار و ) ...کردن ،استراحت

نیاز به بازترین فضاها و آزادترین محیطهاى اجتماعى دارد .پس ممكن بود

دادن به مغز نیست .ویران کردن مغز و تن است .پس ،وقتى ،در

و شد که کلمه وحدت را به جاى کلمه توحید بكاربرد و حفظ آن را در گرو

فعالیتهائى مىنگریم که انسانها در مقام فراغت انجام مىدهند ،اغلبشان

قطع جریان اندیشه و بستن فضاى اجتماعى و به تنگنائى خفقان آور بدل

را ویرانگر مىیابیم ،نباید تعجب کنیم .با وجود این ،باید تعجب کنیم از

کردن آن ،بدست جبارى که «فكر جمعى» خوانده مىشد ،قرار داد .این

اینكه آدمیان در پوشش کار نیك و به جاى آن ،ویرانگرى مىکنند و باید

روش ،قدرتى را پدید آورد که پیش از هر کار وحدت ادعائى را از میان

بپرسیم چرا چنین مىکنند؟ براى مثال« ،والیت با جمهور مردم است»،

مىبرد .راست بخواهى ،جریان از میان رفتن وحدت و پیدایش و تمرکز

هدف تنها نیست ،هدفى است که خود روش خویش است .زیرا ،تحقق

قدرت ،یك جریان بود .بدین قرار ،هر گونه رابطهاى میان عقلها ،آنها را از

والیت جمهور مردم به بكار بردن توان رهبرى از سوى جمهور مردم در

غفلت بدر نمىبرد .بلكه رابطهاى نیز هست که «فكر جمعى» را بوجود

اداره امور خویش است .بنابراین ،تحول مىباید ،با عمل به این روش،

مىآورد که جبار است و ،از زبان «رهبر» ،احكام خویش را صادر و ،بدست

انجام بگیرد .بكار بردن هر روش دیگرى بجاى آن ،هم رسیدن به هدف را

دستیاران و آلت فعلهاى او ،به اجرا مىگذارد« .حفظ وحدت» را هم واجب

ناممكن مىکند و هم ،به ضرورت ،ویرانگر است.

همگانى مىکند و غافل مىشود که بدین روش هم «فكرجمعى» و هم

هم در مثال استراحت دادن به مغز با کشیدن سیگار و هم ،در مثال

«وحدت» را نابود مىکند .فریب در روش (بكار بردن زور براى جلوگیرى

دادن اختیار به یك تن و سپردن ابزار قدرت مدارى بدو ،زور ویرانگر را

از اظهار و جریان اندیشهها) است .اما «فكر جمعى» چرا این فریب را

روش گرداندن است .در حقیقت ،استراحت مغز و تن و آماده کردن مغز

مىخورد؟ چرا و چگونه جبار مىشود؟ «باورهاى جمعى» که ،در این قرن،

براى کار فكرى ،به کاستن از سمومى است که کار در تن و مغز پدید

ویرانگرترین جنگها و پر تلفاتترین آنها را بوجود آوردند ،چرا و چگونه

مىآورد .نه افزودن بر آنها .و خالصى از استبداد ،به استقرار والیت

جبار شدند؟ از خود بیگانه شدن بیان آزادى در بیان قدرت« ،باور جمعى»

جمهور مردم است نه به جانشین کردن قدرتمدارى با قدرتمدار دیگر.

را قدرت جبار مىگرداند .در حقیقت« ،فكر جمعى» ،از جریان آزاد

آیا از نادانى روش ویرانگر را جانشین مىکنند؟ نه .فعالیتهاى انسانها

اندیشهها و از رابطه عقلهاى آزاد پدید مىآید .بنابراین ،جریان دائمى از

در دوران فراغت و رفتارشان در حرکتهاى سیاسى و غیر آن ،دلیل است

کثرت اندیشهها به توحید آنها و از توحید اندیشهها به کثرت آنها و باز از

بر اینكه اغلب مىدانند چه روشى را باید بكار برند و ،بجاى آن ،روش

کثرت اندیشهها به توحید آنها مى شود .این جریان نیاز به همگانى شدن

ویرانگر را بكار مىبرند .در حقیقت از جبر یك جبار فرمان مىبرند.

روش تهى از زور و به خشونت زدائى دائمى دارد .با وجود این ،اگر فكر

عقلهاى پاى بند قدرت ،در رابطهها ،که از رهگذار رابطه با قدرت ،با

جمعى حاصل این جریان هم باشد ،بمحض آنكه قدرت (= زور) پاسدار آن

یكدیگر بر قرار مىکنند ،جبارى را بوجود مىآورند که هیچ کس نمىتواند

مىشود ،جریان قطع و اندیشیدن با «فكر جمعى» که بتدریج در «بیان

سراز فرمان آن بپیچد .اگر رهبران انقالبها جباران جدید مىشوند ،یكى

قدرت» از خود بیگانه مىشود ،ناسازگار مىگردد .این سان ،باور جمعى،

به خاطر وجود عقل جمعى جباراست .از این رو ،مصلحان راستگو ،با توجه

در عین حال ،تكیه گاه و سالح قدرت و وسیله آن در بستن فضاى

به اعتیاد آدمیان به قدرت ،روشهائى را پیشنهاد کردهاند که هدفها نیز

اندیشهها مىشود .در آغاز ،فكر و باور جمعى ،بكار بردن زور را بر ضد
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دشمنان فكر و باور جمعى ،مشروع و واجب مىگرداند .فریب بزرگ همین

بریم که چون بر ضد زورپرست است ،زور است و از سوى دیگر ،این روش

فریب است .چرا که بیان آزادى نیاز به حافظ آنهم حافظى از ضد خود

عقل را از آزادى خویش غافل مىکند .این تناقض اگر واقعى است ،کدام

ندارد .بیان قدرت است که نیاز به پاسدار دارد .دشمنان آزادى زور را بكار

راه حل را پیدا مىکند؟ فراموش نكنیم که ،بنا بر فرض ،عقل آزاد ،از چهار

مىبرند ،حال اگر «دیكتاتورى آزادى» نیز برقرار شود ،دشمنان آزادى

سو ،با زور رویارو است .عمل به دو قاعده اول و دوم ،پیروزى زور پرستان

بدون جنگ پیروز شدهاند .بدیهى است «دیكتاتورى آزادى» و

را غیر ممكن مىکند .پس کار بعدى ،خشونت زدائى بقصد آزاد کردن زور

«برافراشتن بیرق توحید» با جهاد (= بكار بردن زور) و «از میان برداشتن

پرست از زور و امكان فراهم کردن براى عقل او براى باز یافتن آزادى

خشونت ضد انقالبى»« ،باقهر انقالبى» و اشكال دیگرى که از این پس

خویش است .بنابراین،
* قاعده سوم ؛ برای جانشین کردن روش قدرت با روش آزادی

پیدا مىشوند ،انواع مصلحتها هستند که قدرت مىسنجد و یك ماهیت

است :

دارند و آن زور است .به تجربه تاریخ که باز گردى ،مىبینى ،هربار ،بنام
این مصلحت ،بیان آزادى در بیان قدرت از خود بیگانه شدهاست .احتمال

با رعایت این سه قاعده ،بكار بردن نیرو بدون آنكه جهت ویرانگر

مىرود که با توجه به تجربه ،بكار بردن قهر بر ضد قهر ،در تعالیم دینى

پیدا کند ،میسر مىشود .در حقیقت ،جهت ویرانگر را زور پرست متجاوز

مسیح ،جاى به عدم خشونت در برابر خشونت داده باشد .با وجود این،

به نیرو بخشیده است .کارى که عقل آزاد مىکند ،بازداشتن زور از

خشونتها بنام دفاع از همین دین بكار رفتهاند .این خشونتها ،سرانجام،

ویرانگرى است .بنابراین جهت عمومى نیرو را نگاه مىدارد و با خنثى

پاپ را بر آن داشتند بنام مسیحیان از خداوند طلب بخشایش کند 8.در

کردن زور ،چهار دیوارى فرو مىریزد .از آن پس ،بكاربردن نیرو در ویران

مطالعهاى دیگر 2،توضیح دادهام چرا عدم خشونت مطلق ،خشونت را

کردن زور پرست تجاوز است 5.بنابراین،

حاکم و عمومى مىگرداند .پس روش عمومى ،خشونت زدائى است .حتى

* قاعده چهارم ،به نیرو نباید جهت ویرانگر داد .حتى وقتى از چهار

وقتى زورپرستان از چهار سو زور در کار مىآورند ،جهاد واجب مىشود.

سو در محاصره زور هستى ،هدف باید بیرون رفتن و بیرون بردن از حلقه

اما ،این جهاد خشونت زدائى باید باشد و نباید ،در پوشش مصلحت« ،قهر

محاصره باشد و نیرو باید ،تنها ،در خنثى کردن زور متجاوز بكار رود:

مقدس» جانشین «خشونت شیطانى» بگردد .در حقیقت ،عقل ،از آزادى

رعایت این چهار قاعده و قواعد دیگر است که عقل آزاد را از

و بیان آزادى ،جز به زور ،غافل نمىشود .پس آزادى بدان نیاز ندارد زور

تنگنائى که زور درآن قرارش مىدهد ،رها مىکند و به فراخناى الاکراهش

پاسدارش بگردد .اما قدرت و بیان قدت ،بدون این پاسدار ،وجود ندارند.

مىبرد .در این فراخنا ،عقل به ابتكارهائى توانا مىشود که پیروزى شمارى
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پس ،آغازگر هر خشونتى ،در پى آنست که قدرت بجوید .اینك ،پرسشى

اندك از آزادگان را برشمار بزرگى از زورپرستان میسر مىگرداند.

محل پیدا مىکند :وقتى زورپرستان از چهار سو ،عقلهاى آزاد را در

اما رعایت چهار قاعده باال ،در گرو رعایت قواعد دیگر است:

محاصره زور قرار مىدهند ،خشونت زدائى چگونه میسر مىشود به

* قاعده پنجم از دست ندادن استقالل قوه رهبرى است:

ترتیبى که هم عقلهاى آزاد از آزادى خود غافل نشوند و هم زورپرستان،

پذیرفتن حكم زور یك قاعده است ،و ،از دست ندادن استقالل قوه

به احتمالى ،فطرت خویش را بازیابند؟ پاسخ به این پرسش اساسى را

رهبرى قاعدهاى دیگر است .عقلهاى آزاد ،حتى وقتى در محاصره آتش
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یافته و تشریح کردهام .در اینجا ،آن مطالعه را کامل مىکنم با این توضیح

زور هستند ،هریك باید نفس خویش را مكلف بدانند .اگر در صیر به خدا

که الف  -عقل آزاد نباید واکنش شود .زیرا واکنش شدن نیرو را به زور

باشند ،آتش بر آنها سرد مىشود .اگر نه ،هیزم آتش زور مدارى مىشوند

بدل کردن و بدان از آزادى خود غافل شدن است .اگر واکنش نشود ،نیرو

و خاکستر مىشوند .بدین قرار ،استقالل قوه رهبرى ،خود کامگى نیست،

را بكار مىبرد اما به روشى که زور زورپرست خنثى شود .قواعدى را بكار

«آزادى از» همه صفتها است که زور را ،در شكلى از اشكال آن ،در

مىبرد که آتش خشونت را فرو مىنشاند .همچون آتشى که بر ابراهیم

آدمى مؤثر مىکند .عالمت بارز استقالل رهبرى ،یكى جهت ویرانگر
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ندادن به نیرو است .و

سرد شد:
* قاعده اول نپذیرفتن حكم زور و مرز مشترك پیدا نكردن با
4
زورپرست است:
اما عقل آزاد چگونه بتواند زور متجاوز را با نیرو دفع کند بدون اینكه
آزادى خود را از دست بدهد؟ زیرا دیدیم که روش آزادى یكى است .زور
را روش کردن ،غافل شدن از آزادى است .اما نیرو وقتى در تخریب بكار
مىافتد که در زور از خود بیگانه شده باشد .پس نیرو وقتى در مقابله با
زور پرست ،بكار مىرود ،زور شدهاست و نیرو خواندن آن ،تجویز
خشونت ،با فریب دادن عقل ،مىشود .براى آنكه خود زبان فریب بكار
نبریم و روشى بجوئیم که فریبهاى زورپرستان را باطل کند ،نخست
گوئیم:
* قاعده دوم واکنش نشدن از راه نپذیرفتن روش ناقض آزادى
است:

* قاعده ششم ابهام زدائى است .نه تنها نباید گذاشت زورپرست
عقل آزاد را گرفتار ابهام کند .بلكه ابهام هایى را هم باید زدود که زور
پرست را به بردگى قدرت در آوردهاند:
تجربهها یى ه هر انسان مىکند و هر جمع انسانها مىکنند و یا در
جریان آنها قرار مىگیرند ،به عقل تجربه گر و به عقلهاى تجربه گر و به
عقلهائى که در جریان تجربه قرار گرفتهاند ،مىآموزند که ممكن نیست از
چهار سو زور در کار آورد مگربه ایجاد ابهامها ،بیان آزادى را نمىتوان در
بیان قدرت از خود بیگانه کرد ،مگر به ابهام سازیها .و
* قاعده هفتم عمل به حق و دفاع از حق تا آنجا که میان حق
خویش و حق متجاوز نیز ،بسود حق خود ،تبعیض قائل نشود:
آن قاعده که ،در نزاع« ،یكى از دوطرف باید از میان بروند» ترجمان
قدرت مدارى و اصل راهنماى آن ثنویت تك محورى است .وجدان به

پندارى مشكل ما الینحل شد .از سوئى بسا واجب مىشود نیرو بكار

یگانگى حق به انسانى که از چهار سو به محاصره زور در آمدهاست،
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میدان عمل گستردهاى در فطرت زور پرستان و مأموران آن مىدهد.

تجربههاى فراوان به عقل آزاد مىآموزند که توحید با پدیدههاى

بهنگام تجاوز عراق ،این قاعده را با موفقیت کامل بكار بردیم .تا این

محیط زندگى و بى نهایت گرفتن زمان و بنا بر این ،سنجش دقیق زمان

قاعده بكار مىرفت ،زمان به زمان ،از میل قواى متجاوز ،به جنگ ،کاسته

هر کار ،به آدمى آن توانى را مىبخشد که هیچ قدرتى نمىتواند بر او

مىشد .اگر در ششمین ماه جنگ رژیم صدام تن به صلحى داد که

غلبه کند .براى مثال ،اگر دزد مسلحى به خانهاى وارد شود و صاحب خانه

پیروزى خشونت زدائى بر خشونت بود ،یك علت آن ،کاهش روز افزون

روش عقل آزاد را بكار نبرده و اسباب ناکامى دزد را ،پیشاپیش ،تدارك

میل به جنگ در قواى عراق بود .همین روش را با استبدادیان بكار

نكرده باشد ،با حضور دزد و تهدید او ،نخست باید عقل را از مدار بسته بد

بردهایم و همچنان موفقیتآمیز است .بخصوص اگربا قاعده هشتم همراه

و بدتر (دادن ثروت یا مرگ) آزاد کند و آنگاه با شناسائى که از خانه خود

شود:

و نقشه آن و اشیاء گوناگون دارد ،قواعدى را که شناختیم بكار برد .بدین
قرار،

* قاعده هشتم اختیار زمان و مكان را ،بهیچرو ،از دست ندادن

* قاعده دهم ،بیرون رفتن و بیرون بردن زورمدار (در این مثال،

است :

دزد) از مدار بسته است:

اگر آدمى خود این اختیار را از دست ندهد ،هیچ قدرتى نمىتواند از
دست او بستاند .توضیح اینكه مكان و زمان قدرت (= زور) ،هم اینجا و

در حقیقت عقل آزاد مىداند که تهدید کننده ،خود ،زندانى مدار

هم اکنون ،است .اما زمان عقل آزاد ،زمان بى نهایت و مكان عقل آزاد بى

بسته است .در مثال ما ،دزد مىداند که اگر صاحب خانه را بكشد ،دزد

کران الاکراه (= هر جاى جهان که با قرارگرفتن در آن بتوان خشونت

مسلح قاتلى است که دیر یا زود ،گرفتار و مجازات مىشود .اگر مال

زدائى را تا انحالل قدرت ادامه داد) است 8.اگر ،در انقالبها ،بدون

راببرد صاحب خانه در پى مال خود خواهد شد .پس احتمال دارد گرفتار

استثناء ،به مهاجرت نیاز مىافتد ،بدین خاطر است که شرط پیروزى

مجازات شود .بنابراین ،در موقعیت ضعیفى که متجاوز دارد ،احتمال

روش آزادى بر روش قدرت ،یكى اینست که عقل آزاد ،زمان و مكان

بیرون بردنش از مدار بسته بد وبدتر ،نه تنها احتمالى به وزن صفر ،بلكه،

روش زور پرستان را نمىپذیرد .از این رو است که گفتم« :ما مىرویم که

بسیار هم زیاد است .دو روش تجربه شدهاند« :یكى ستیز را به مدار بسته

بمانیم و شما مىمانید که بروید» .2زنهار! تن دادن به زمان و مكان

متجاوز بردن که فراوان تكرار مىشود و دیگرى ،آشتى در فضاى باز را

زورپرستان ،پیروزى ندارد .بر فرض که کسى بتواند از حصار زور ،با غلبه

جانشین ستیز کردن .این روش را ،در قلمرو علم و سیاست ،خود ،با

بر زور پرستان ،بیرون آید ،شكست خوردهاست .زیرا به قدرت اصالت

موفقیت آزمایش کردهام .شرط موفقیت چنین روشى اینست که به زور

بخشیده و روش او آن راپذیرفته و بكار بردهاست .و

تسلیم نشوى و امید متجاوز را ،در غلبه به زور ،بدل به یأس بگردانى .وارد
ستیز و زور آزمائى نیز نگردى و در ،برابر زور ،در عمل به حق ،استقامت و

* قاعده نهم ،غفلت نكردن از واقعیتها و سود جستن از آنها در

استمرار بورزى .بدین روش ،باتفاق همكاران به گشودن مدارهاى بسته

خشونت زدائى است:
برفرض که آدمى در زندان زورپرستان باشد ،هنوز عقل او فضاى بى

موفق شدهایم و امیدواریم مدارهاى بسته برجا مانده را نیز بگشائیم.

کران اندیشیدن را دارد و آن را هیچ قدرتى نمىتواند از او بستاند .افزون

چنانكه ،جداکردن حساب عقیده از حساب وابستگى حزب توده ،مدار

بر این ،در هر مكانى ،پدیدههائى وجود دارند که ،بكار گرفتن آنها،

بسته «یا شاه یا ایرانستان شدن ایران» را گشود .با جداکردن حساب

خشونت زدائى را میسر مىکند .براى مثال ،در تجاوز عراق ،نزدیك بود

اسالم از حساب استبداد دینى و برگرفتن نقاب آرمانها که زور پرستان بر

که سدهاى خوزستان را منفجر کنند تا قواى عراق زیر آب روند .بدیهى

چهره زده بودند ،مدار بسته یا «مالتاریا» یا «منافقین» ،گشوده شد .بدین

است خوزستان نیز پامال مىشد .مجوز آن عمل ،این بود که خوزستان در

قرار،

حال سقوط است وبا سقوط خوزستان ،منابع نفت کشور به تصرف عراق

عقل آزاد ،اگر هم تجربههاى گذشتگان و معاصران را نپذیرد ،خود

در مىآید .کشور از درآمد نفت محروم مىشود و ،به فقر و جنگ ،از پا در

مىتواند تجربه کند تا مطمئن شود بیرون از حق و حقیقت قرار گرفتن

مىآید .با اطالع بموقع ،از این جنایت جلوگیرى شد .بجاى آن ،اجراى

مصلحت ،مفسدت و تقدم آن بر حق زندانى شدن در مدار بسته بد و بدتر

طرح آبیارى و استفاده از آب براى زمین گیر کردن بخش مهمى از قواى

است .بنابراین ،هر زمان عقل آزاد ،از هر سو ،به محاصره خشونت در آید،

دشمن اجرا شد .دو روش ،یكى خشونت بر ضد خشونت و دیگرى

قاعده عمومى اینست :عقل آزاد مىباید حق ناطق بگردد .میزان تنزه از

خشونت زدائى ،دو نتیجه یكى ویرانگرى عمومى و دیگر محدود کردن

ناحق را به صد در صد برساند .و

عرصه متجاوز و کاهش دادن کار برد قواى مسلح دشمن همراه با عمران

* قاعده یازدهم ایجاد فرصت حر شدن است:
بستن باب ویرانگرى با گشودن باب دو قاعده دهم و یازدهم همراه با
هم انجام مىشوند .فرصت حر شدن را ایجاد کردن همین است .این روش
را همه آنهائى که اندیشه راهنمایشان بیان آزادى است ،با موفقیت
بكاربردهاند .در قلمروهاى باور و سیاست و جنگ ،این روش بسیار
مشكلتراست .اما با بزهكاران نیز این روش با موفقیت بكار رفته است .در
انقالب مشروطه ایران و در انقالبهاى دیگر ،بودهاند بزهكارانى که حر
شدهاند و الگوهائى ماندگار گشتهاند .جامعهها نیز ،بتدریج دریافتهاند با
بستن باب ویرانگرى ،درب ساختن و رشد را باید گشود .در مثال ما ،دزد
مسلح ،اگر بیمار نباشد ،و صاحب خانه اگر ثروتمند باشد ،چرانتواند او را
به کار بخواند و دستمایه در اختیار او بگذارد؟ فرصت حر شدن را ایجاد
کردن ،سنت همواره متجددى است .بجاى زندانى شدن در مدار بسته
ویرانگرى ،گشودن افق باز همیارى ،سنتى است که نیاز به حسین (ع)

زمین .تنها از آب نبود که بهره مىجستیم ،از پستى و بلندى زمین ،از آب
و هواى منطقه ،از نوع خاك ،از شن زار و از هوا نیز استفاده مىکردیم.
روش عمومى جانشین اسلحه کردن پدیده هاى طبیعى ،هم به قصد
صرفه جوئى در مصرف اسلحه و مهمات در شرایط محاصره اقتصادى -
نظامى ،هم به قصد به حداقل رساندن تلفات از دو سو.
8ـ سوره بقره آیه  288و انفال  92و نساء 79
2ـ در  22خرداد  8861بیانیهاى مشتمل بر هشدار نسبت به طوالنى کردن جنگ و
هدفهاى آن  ،انتشاردادم که ،از بخت بد ،واقعیت پیدا کردند .این بیانیه در مجلس
توسط آقاى احمد غضنفرپور خوانده شد .واکنش آقاى خمینى نسبت به قرائت
این هشدار ،به روایت «عبور از بحران» از على اکبر هاشمى رفسنجانى ،تهران
 ،8898ص  24 ،858خرداد ،اینست« :امام که از رادیو شنیده بودند ،از خوانده
شدن اطالعیه از تریبون مجلس ،انتقاد کرده بودند»!
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عقل فعال است و اگر از راه رشد بیرون رفت ،غیر فعال نمىشود .در
بیراهه ویرانگرى ،فعال مىشود 4.به سخن دیگر ،رشد کردن فطرى است
و رشد نكردن ویران کردن و ویران کردن غیر طبیعى است .پس این
عاملهاى رشد نكردن هستند که باید یافت تا با از میان برداشتن آنها،
عقل آزادى خویش را باز یابد و به راه رشد باز آید:
 -82/8عقل مجموعهاى از استعدادهااست که هستى دارند و عقل،
بمثابه این مجموعه ،فعال و خالق است و رشد خود جوش دارد .از این
استعدادها ،در این مطالعه و کتاب عدالت بحث کردهام .اما اینك نقش
استعدادها را ،در مجموعهاى ،مطالعه مىکنم که ،به فعالیت و خالقیت،
جریان رشد را در حالى به پیش مىبرد که دامن مىگسترد و شتاب
مىگیرد:
 - 82/8/8استعداد اندیشیدن ،در خالء ،فعال نمى شود و اندیشه
خلق نمىکند .در خدمت استعدادهاى دیگر و از راه آنها است که فعال و
خالق مىشود .براى مثال ،وقتى استعداد رهبرى آزاد است ،استعداد
اندیشیدن ،روشهاى سازماندهى و رهبرى را ابداع و ،به تجربهاى استعداد
رهبرى انجام مىدهد ،تصحیح مىکند .اگر این استعداد آزاد نباشد ،براى
مثال ،تابعیت کورکورانه از رهبرى دیگرى را پذیرفته باشد ،استعداد
اندیشیدن تنها روشهاى اطاعت را مىتواند پیداکند .باز ،اگر استعداد
کسب اطالع و علم آزاد نباشد ،عقل اطالعات و معلومات را سانسور
مىکند .با دخل و تصرف در اطالعات و معلومات ،آنهارا مناسب مىکند با
فرمان بردن از قدرت .اگر استعداد انس و عشق آزاد نباشد ،به سخن
دیگر ،اگر قدرت مدار باشد ،عقل روشهاى کام یابى از راه سلطه جوئى را
مىیابد .اگر استعداد دینى آزاد نباشد ،عقل بیان آزادى را در بیان قدرت
از خود بیگانه مىکند و دین را روش مشروعیت دادن به قدرت و اطاعت
کردن از قدرت مىگرداند .اگر استعداد تربیت آزاد نباشد ،عقل روشهاى
سازگارى با قدرت را پیشنهاد مىکند .اگر استعداد هنرى آزاد نباشد،
زمان و مكان فعالیت عقل محدود مىشود و فرهنگ ،نه فرهنگ آزادى
که ضد فرهنگ قدرت مىگردد.
 - 82/8/2و اگر مجموع استعدادها آزاد نباشند ،عقل بمثابه مجموع
استعدادها ،فعال مىماند اما توان خلق کردن را از دست مىدهد .بدین
قرار ،میزان خالقیت اندیشه نسبت مستقیم دارد با اندازه وجدان عقل به
آزادى و فعالیت آزاد استعدادها .اما برخوردارى عقل از تمامى ظرفیت
خویش ،نیاز به توحید استعدادها در فعالیت دارد .اگر استعدادها توحید
نكنند ،به میزانى که از یكدیگر بیگانه مىشوند ،عقل مشوش مىشود و از
راه رشد بیرون مىرود.
 - 82/8/8در حالتى که استعداد اقتصاد زمانها و امكانها را ،براى
فعالیت هماهنگ استعدادها ،تسهیم نمىکند ،کمى و بیشى فعالیتهاى
استعدادها ،بر فعالیت عقل و بخصوص بر خالقیت او ،اثر مىگذارند .حالتى
را فرض کنیم که استعدادها ،همه ،جز یكى از آنها ،فعلپذیر باشند.
بسیارى از متخصصهاى این عصر ،کسانى هستند که از استعدادهایشان،
چند استعداد فعلپذیر و یكى دو استعداد فعال هستند .این متخصصان
براى آنكه آنچه را آموختهاند بتوانند بكاربرند ،هنوز نیازمند فعال
گرداندن قوههاى رهبرى و اقتصاد هستند .اما خالق نمىشوند مگر آنكه،
 - 82/8/4ویرانگریهاى استعدادهاى فعل پذیر را با فعالیت
استعدادهاى عقلهاى دیگران جبران کنند .عقل هائى که چند
استعدادشان فعلپذیر هستند اما با عقل هائى ارتباط دارند که همان
استعدادها در آنها فعال هستند ،کمبود فعالیتهاى سازنده و ازدیاد
فعالیتهاى ویرانگر استعدادهاى خود را تا حدودى جبران مىکنند .اما
عقل تمامى توان خالقه خود را بدست مىآورد وقتى،

دارد .تسلیم نشدن به زور و دعوت به حق:
* قاعده دوازدهم ،بیدار نگاه داشتن وجدان همان آگاهى به ذاتى
بودن حقوق و عمل به حقوق و دفاع از حقوق است:
بكاربردن آنها است .حقوق را هیچ زورى نمىتواند از آدمى بستاند.
به این جا که مىرسیم ،مىبینیم تجربه عاشورا ،مثال کامل قرار گرفتن
امام آزادى ،در محاصره زور ،است .او قاعدهها را بكار برد .اما زور پرست
فطرت خویش را باز نیافت .در موقعیتى چنین ،امام مىباید بظاهر ،میان
تسلیم (مصلحت) و مرگ (حیات یك انسان صاحب حقوق) انتخاب
مىکرد .او مصلحت را در بیرون رفتن از حق و حقیقت نجست و تسلیم
زور نشد .آیا روش بجائى بكار برد؟ آیا نمىتوانست ،از راه مصلحت ،به
استسالم تن دهد و از محاصره که رها شد ،کار خود را عمل به مصلحت
بشمارد؟ بجاست آن رابا نمونه دیگرى مقایسه کنیم :پیروان پیامبر را
شكنجه مىکردند تا که از باور خود و پیامبر تبرى بجویند .زیر شكنجه،
به زبان و نه به دل ،به دلخواه شكنجه گران عمل مىکردند .رهنمود این
شد که عمل اگر به زبان بوده و به دل نبوده ،بخشودهاست 8.پس اینكار
هم روا نیست اما خداوند آن را مىبخشد .افزون براین ،میان دو موقعیت،
موقعیت امام آزادى در کربال و موقعیت شكنجه شدگان آغاز پیامبرى
پیامبر ،تفاوت اساسى نیز هست :پیامبرى مخالفت با بیان قدرت و نظام
استبداد مستكبران ،با ارائه بیان آزادى ،بود .پس ،به درون آن نظام در
آمدن ،پایان پیامبرى بود .مصلحتى که سازش را تجویز مىکرد ،انكار
پیامبرى و ابطال بیان آزادى بود .داستان قرانیق ،2داستان ماند .زیرا
پیامبر تن به آمیختن حق به ناحق نداد .در کربال ،هم ،تمام حق با تمام
باطل رویا رو شد و ،هم ،حسین (ع) مىباید تجربه را نیمه کاره رها
مىکرد تا میان دو مرگ انتخاب کند :مرگ تن و مرگ زندگى با تسلیم
شدن و امضاى استسالمى که استبداد اموى جانشین اسالم مىکرد .امام
8
آزادى نه این و نه آن مرگ که زندگى را برگزید.
براى اینكه عقل این فریب را نخورد که گویا تقابل دو بیان ،بیان
آزادى و بیان قدرت ،در عاشورا و کربال ،اسطوره سازى است ،در سه
تجربه در یك قرن ،قرنى که در سال پایانى آن هستیم ،همه آنها که ،بنام
مصلحت ،به استسالم تن دادند ،یكى از دو مرگ را یافتند .برخى هر دو
مرگ را یافتند .اما آنها که مصلحت راماندن در حق و عمل به حق
دانستند ،زندگى و امامت جاوید آزادى را یافتند.
بدین سان ،روشهاى رشد که عقل آزاد بكار مىبرد ،مجموعهاى را
تشكیل مىدهند .قواعدى راهم که در خشونت زدائى رعایت مىکند،
مجموعهاى هستند که وقتى با هم بكار مىروند ،حتى اگر اقلیت کم
شمارى آنها را روش کنند ،فضاى بسته خشونت یك جامعه بزرگ رابه
فضاى باز الاکراه باز مىگرداند.

82ـ عقل آزاد وقتى مجموعهاى از
استعدادها است به دل مىاندیشد
عقل آزاد ،بنابرفطرت خویش ،فعال و خالق ،بنابراین ،بطور خود
جوش ،در رشد است .از این رو ،رشد نكردن ویران کردن مىشود .چرا که
8ـ سوره نحل آیه  .816و در کیش شخصیت از ابوالحسن بنىصدر ،صص - 258
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نبود .اما تجربههاى پیشین را کامل میكرد 8:مجهز کردن قشون ایران به
عقل آزاد و روحیه ملى ،به این قشون امكان داد ،به تدریج ،جنگ را به
جنگ عقل با اسلحه بدل کند .بهمان نسبت که رابطه با قشون متجاوز به
رابطه با مانع تحول مىکرد ،بر میزان ابتكارها افزوده مىشد .سازماندهى
دیگرى جانشین مىشد که تكیه را از اسلحه بر مىداشت و بر انسان
مىگذاشت و به این انسان عقل آزاد را باز مىگرداند .بدین سان ،مبارزه با
جنگ ،گسترده ترین عرصه ارتباط افراد دو قشون ،در مقام انسان ،شد.
نتیجه آن شد که در ششمین ماه جنگ ،رژیم متجاوز عراق ،ادامه جنگ
رابه زیان خود دید و خواستار صلح شد .سرانجام ،پیشنهادى را پذیرفت
که به سود سیاسى و مالى ایران و بخصوص فرهنگ آزادى بود.

 - 82/8/5استعدادهاى خود او ،بمثابه یك مجموعه ،فعالیت
هماهنگ دارند و براصل موازنه عدمى ،با عقلهاى دیگرى ارتباط برقرار
مىکند که ،بنوبه خود ،مجموعههاى فعالى هستند .حتى اگر برخى از
استعدادهاى آنها فعال باشند ،این عقل مىتواند ،موجب فعال شدن
استعدادهاى دیگرشان بگردد:
 - 82/2بنابر اسطورهاى« ،جنگ سبب اختراعها و یافتن دانشها و
خلق فنها مىشود»! بنابراین اسطوره ،بیشترین اختراعها و پیشرفتها در
دوران جنگها رخ دادهاند 8.با آنكه ،پیش از آن ،تجربه غلط بودن «باور»
دیگرى را ثابت کرده بود ،باور «تضاد سرمایه رشد مىشود» ،2در جریان
تجاوز عراق که ایران در محاصره اقتصادى نیز بود و کسى به ایران اسلحه
نمىفروخت ،اسطوره رابه بوته آزمایش گذاشتیم:

این روش را ،هرکس ،در رویاروئى با ترس یا ترسهائى که دارد،

 - 82/2/8در جنگ ،افسران و درجه داران و سربازان امر فرماندهى

مىتواند تجربه کند .اگر تجربه کند ،خواهد دید به همان نسبت که عقل

را اطاعت مىکنند .و فرماندهى تدابیر جنگى را در محدوده امكانات خود

او آزاد و استعدادهاى او فعال مىشوند ،ترس کمتر و توان خالقه عقل

و توانائیهاى دشمن ،اتخاذ مىکند .در این روش جنگى ،افراد تحت فرمان

بیشتر مىشوند .در حقیقت ،در رابطه با زور تهدید کننده ،دو مجموعه

او ،نقش آلت را دارند .اگر هر دو قشون ،در جنگ ،با همین روش ،اداره

پدید مىآید.

شوند ،پیروز قشونى مىشود که امكانات بیشتر دارد .بدین خاطر بود که

 - 82/2/8عقل ترسیده ،استقالل خود رااز دست مىدهد و با قدرت

سازماندهى را تغییر دادم .در سازمان مردم ساالر ،افراد تحت فرمان ،از

ترساننده ،مجموعهاى را بوجود مىآورد که ،در آن ،عقل ترسیده نقش

بازى نقش آلت ،رهامىشدند و نقشى فعال مىجستند .هر فرد ،در حوزه

تابع رابازى مىکند .در این مجموعه ،عقل قدرت مدار تهدید کننده نیز از

عمل خویش ،در دشمن ،بمثابه مانعى مىنگریست که قلمرو عمل را نباید

قدرت فرمان مىبرد .دراین مجموعه ،نیروى حیاتى ،توسط عقل ترسیده،

محدود مىکرد .پس ،باید از پیش پا برداشته مىشد .عقلها عقل هائى

به زور بدل مىشود و ترسیده را تابع متجاوز مىکند .بدین قرار ،زورى که

مىشدند که بر دشمن و تجاوز او محیط مىشدند و در فضاى گسترده

تهدید کننده بكار مىبرد .بسیار کمتراز زورى است که تهدید شونده در

فعالیت خود ،براى آن ،بمثابه مسئله ،راه حل مىجستند .هدف و انگیزه

اختیار او مىگذارد .و

یكى مىشدند و استعدادهاى عقلها را همسو مىکردند و عقلها توان

 -82/2/4تهدید شونده ،در مقام توجیه تسلیم خویش ،تسلیم

خالقه خویش را باز مىیافتند .این عقلها در رابطه با یكدیگر ،ابتكارهاى

شدن را کامل مىکند .تا که عقل تسلیم شده او ،به خود بقبوالند که

خود را هماهنگ مىکردند و پیروزى عقل خالق براسلحه را ممكن

چنین کارى موجه و گریزناپذیر بودهاست .اما ،نیك که بنگرى ،مىبینى،

مىساختند .مقایسه دو دوره جنگ ،با دو روش ،بر عقل عبرت گیر معلوم

دو عقل ،در ارتباط با یكدیگر ،مجموعهاى را بوجود مىآورند ،که در آن،

مىکند «جنگ موجب اختراع و ...مىشود» داستان است و واقعیت ندارد.

یكى از موضع مسلط و دیگرى از موضع زیر سلطه ،در خدمت قدرت،

در جنگ ،نیز ،عقلى خالق مىشود که از آزادى خویش غافل نشود و

نقشهاى آمر و مأمور را بازى مىکنند .تا این مجموعه بوجود نیاید ،ممكن

بتواند فعالیتهاى استعدادها را همسو کند و آزادى را هدف کند.

نیست نیرو در زور از خود بیگانه شود .اما اینكه در تحقیق به اینجا

بخصوص که
 -82/2/2حالتى را فرض کنیم که متجاوزى سالح را بر شقیقه کسى
گذاشته باشد و او را تهدید به قتل کند .در صورتى که تمامى استعدادهاى
عقل ،از شدت ترس ،فعل پذیر شوند ،تهدید شده فلج مىشود .حتى
توان اطاعت کردن را نیز از دست مىدهد .در صورتى ،از زیادت ترس،
استعدادهاى عقل فعلپذیر شوند اما نه باندازهاى که نتواند موقعیت را
تشخیص و با اطاعت کردن ،خالصى خود را تدبیر کند ،چنین مىکند.
بنابراین ،میزان فعالیت عقل نسبت مستقیم پیدا مىکند با اندازه شعور
عقل بر آزادى خویش .در مقام فرماندهى کل نیروهاى مسلح مخالف با
جنگ ،با توجه به اثر تجهیزات و سازماندهى قشون متجاوز بر افراد
قشونى که سازمانش را متالشى کرده و فاقد تجهیزات جنگى کافى بود،
نخست به خنثى کردن این اثر پرداختم .این نخستین تجربه ،از این نوع،

رسیدهایم ،مىباید بپرسیم و پاسخ بجوئیم و بدانیم استعدادهاى عقلهاى
آزاد در رابطه ،چه نوع فعالیتى را مىیابند و چه مجموعهاى را بوجود
مىآورند؟
 واقعیت اول اینست که استعداد هاى عقلهاى در رابطه ،همسومىشوند .اگر ناهمسو مىشدند نزاع روى مىداد.
 واقعیت دوم اینست که استعدادها فعالیتهاى طبیعى خودراانجام مىدهند .اگر نه ،عقل متجاوز ،ناتوان از رسیدن به هدف ،زور را
بعنوان وسیله جانشین فعالیتهاى استعدادهاى خود ،مىکرد .عقل تجاوز
پذیر نیز ،ناتوانى استعدادهاى خود را عذر تسلیم شدن به متجاوز
مىگرداند.
 واقعیت سوم اینست که دو عقل در رابطه ،بخصوص ،بطور کلى ویا بطور نسبى ،قوه ابتكار و ابداع و خلق خویش را از دست نمىدهند .به
این دلیل که اگر این استعداد از کار طبیعى خویش بیكار شوند ،متجاوز به
زور متوسل مىشود و تجاوز پذیر تسلیم تجاوز گرى متجاوز مىگردد.

8ـ  ، Encyclopaedia Universalisجلد  ،8ذیل کلمه ( Guerreجنگ) و هگل
در  Principes de la Philosophie du droitکه در  8828نوشت و نیز در
 Leçons sur la philosophie de l’histoireبر این است که جنگ زاده تضاد
منافع است .با وجود این ،جنگها در جهت تاریخ روى مىدهند .به نظر او «حیله
عقل» استفاده از خشونت و جنگ و ...در سمت دادن به حرکت تاریخ است .او
جنگ را بخاطر آثار ثانوى آن ،الزم مىدانست! نیچه نیز جانبدار جنگ بود و ...

 واقعیت چهارم اینست که عقلهاى در رابطه استقالل خود را ازدست نمىدهند و تابعیت قدرت (= زور) را نمىپذیرند .زیرا ،اگر استقالل
خویش را از دست مىداند ،آزاد نیز نبودند و آلت فعل قدرت بودند.
بدین قرار ،عقلهاى قدرتمدار ،دو مجموعه با دونوع تعادل ،بوجود
مىآورند:

2ـ تضاد و توحید ،صص  857تا  897و «ادبیات» رایج مارکسیست  -لینیستها:
بنا بر دیالكتیك استالین ،قانون چهارم ،قانون اضداد ،محتواى درونى « فراگرد
رشد» است}82{ .
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و دیگرى ضد خود ،یكى خود و دیگرى «تنها عامل» رسیدنش به هدف (=
میوه ممنوعه) ،را ساخته و با آن رابطه را برقرار کردهاست .تنها ،پس از
آنست که عقل ،بر مدار قدرت ،دستور بر قرار شدن رابطه عینى را صادر
مىکند .بدین تجربه ،عقل در مى یابد که وقتى رابطه دو محور محدوده
فعالیت او را تشكیل مىدهند ،اصل راهنما ثنویتى مىشود که خود
مىسازد .پیروى از این اصل ،جبر از پیش مقدرى نیست .رابطه میان دو
محور را ،نیز ،عقل خود مىسازد .اما از زمانى که ثنویت اصل راهنما
مىشود ،عقل گرفتار جبر روابط قوا مىگردد .وقتى ،دانست اصل راهنما
را چسان مىسازد و اصل راهنما تا کجا ،در آزاد ماندن یا نماندنش ،اهمیت
دارد ،مىتواند از خود بپرسد :حالت طبیعى ،یعنى حالتى که عقل ،پیش از
ساختن ثنویت و اصل راهنما کردنش ،داشت ،کدام است؟ اگر آدم این
پرسش را از خود مىکرد ،با شگفتى مىدید ،در حالت طبیعى« ،میوه
ممنوعه» ،یا «تنها عاملى» که او را باید رقیب خدا مىگرداند ،اسطورهاى
ساخته عقل او ،عقل غافل از آزادى او ،بوده است .پرده وهم که مىدرد،
عقل مىبیند «میوه ممنوعه» نه پدیدهاى از پدیدهها ،که ساخته او است.
فرآورده قدرتطلبى او است .در حال طبیعى ،فراخناى فعالیت عقل ،بى
کران الاکراه است و عقل آزاد پدیده را پدیده مىبیند .به سخن دیگر،
رابطه با واقعیت مستقیم و عقل برآن محیط مىشود .اگر رابطه مستقیم با
واقعیت و محیط شدن بر آن را ،همواره ،بیاد داشته باشد ،همیشه آزاد
مىماند .اما دقت را که بیشتر مىکند ،مىبیند ،محیط شدن بر پدیده ها،
فراخناى فعالیت عقل را الف  -بى کران الاکراه مىکند و ب  -از نظر
معرفت بر پدیده ،آن را مسخر عقل مىگرداند .ج  -معرفت بر پدیده
موضوع علم را در گرو شناخت اجزا ،ترکیب اجزا ،نیروهاى حیاتى پدیده،
رهبرى پدیده ،چند و چون فعالیت پدیده ،رابطههاى پدیده ،با
واقعیتهاى دیگر و ...و روح پدیده یا فضائى که جزءها هر یك و
مجموعهاى که پدیده است ،دارند و ...این سه کار ،به تنهائى ،به عقل
مىآموزند که رابطه مستقیم با یك پدیده ،تنها مىتواند میان بى نهایت با
بى نهایت بر قرار شود .توضیح اینكه ،فعالیت شناسائى نیازمند اینهمانى
جستن عقل با هستى بى انتها است .راست بخواهى ،اینهمانى با هستى
که ما آن را موازنه عدمى مىخوانیم ،همان رابطه با خدا ،همان وجدان
عقل بر آزادى ذاتى خویش است.
بر این اصل ،اصل موازنه عدمى ،استعدادهاى عقل ،همه ،فعال و
همسو و همكار هستند و عقل در راست راه رشد است .دورتر ،فضاى باز و
بسته و اثر آن را بر فعالیت مجموعهاى که عقل است ،مطالعه مىکنیم .در
اینجا اثر محدود شدن عقل را ،به رابطه با عقلى دیگر یا به پدیدهاى از
پدیدهها ،مطالعه مىکنیم:
 - 82/8/8اثر اول اصل راهنما شدن ثنویت ،از دست رفتن مجموعه
هماهنگ استعدادها و پدید آمدن مجموعههاى ناسازگار و بدل شدن
عقل به عرصه کشاکش میان آنها است:
* نخستین تضاد میان دو مجموعه ،یكى مجموعه استعدادهاى عقل
فطرى و دیگرى مجموعهاى است که ،بر اصل ثنویت ،بوجود مىآید .هر
عقلى که براصل ثنویت فعالیت مىکند ،گرفتار کشماکش عقل از خود
بیگانه با عقل فطرى و آزادى است که بود .نمونههاى نوعى انسانها را چند
و چونهاى تضاد این دو عقل مىسازند.
* تأمل در پدید آمدن انواع تضادها و برخوردهایى که ببار مىآورند،
عقل آزاد را آگاه مىکند که تضادها ،بضرورت ،شدت گیر و ،در نتیجه،
شتاب و شدت برخوردهاى مجموعههاى در رابطه ،بیشتر مىشوند .در
حقیقت ،هراندازه قدرت متكاثرتر و متمرکزتر ،شدت و شتاب برخورد
مجموعهها با یكدیگر بیشتر مىشود .عقل آزاد پى مىبرد که ،بنابر
قاعده ،قدرت تضاد را اصل و توحید را فرع مىکند .توضیح اینكه چون
عرصه فعالیت محدوده رویاروئى دو محور است ،پس ،در محدوده این

* تعادل نزدیك به مطلق ضعفها :این تعادل وقتى پدید مىآید که
تمامى نیروهاى محرکه در اختیار دو عقل در رابطه ،در زور ویرانگر ،بكار
تخریب مىروند .مجموعه استعدادهاى دوعقل ،مجموعه استعدادهاى
فعلپذیر هستند .مثال ،قاتلى که تهدید مىکند و مقتولى که تسلیم
تهدید مىشود و ،با اینهمه ،کشته مىشود ،مجموعهاى از دو عقل اسیر
زور ،در تعادل ضعفها ،است.
* تعادل نسبى ضعفها یا روابط قوا :این تعادل را از آن رو تعادل
ضعفها مىخوانیم که از راه استحاله نیرو در زور بر قرار مىشود و
متضمن تخریب متقابل است .و بدانخاطر نسبى مىگوئیم که بخشى از
نیرو در زور از خود بیگانه مىشود و بخشى دیگر ،در مجموعه ،بكار
استعدادهاى فعال مىآید .در حقیقت ،استعدادها بطورنسبى فعلپذیر
مىشوند .با وجود این ،از آنجا که مجموعه مسلط  -زیر سلطه قائم به زور
است ،به تدریج ،میزان تخریب متقابل باال مىرود و تعادل ،از راه ضعیفتر
شدن مداوم ،بر قرار و تعادل ضعفها ،به یافتن صفت مطلق ،نزدیك
مىشود.
مىتوان این دو نوع مجموعه را با مجموعهاى مقایسه کرد که دو
عقل آزاد ،بمثابه مجموعه هائى از استعدادها ،بوجود مىآورند و نیروهاى
حیاتى آنها ،به یكدیگر ،متكاثر مىشوند .این مقایسه ،عقل آزاد را از
واقعیت دیگرى آگاه مىکند .از جمله،
 - 82/2/5این پرسش محل پیدا مىکند که چسان مسلط بفكر
سلطه گرى مىافتد؟ آیا باید دو کس در رابطه قرار بگیرند ،تا عقلهاشان
مجموعههاى باال را پدید آورند؟ پاسخ این پرسش را در مطالعه دیگر
یافتهام .در اینجا ،برآن یافته مىافزایم که چون بدون رابطه قوا ،قدرت
پدید نمىآید ،پس ،قدرت وقتى مدار عقل مىشود که رابطهاى ،در ذهن،
برقرار شود .نیك که تأمل کنى ،مىبینى هر رابطه قوائى نخست ذهنى
است .یعنى پیش از آنكه صاحبان عقل ،با یكدیگر ،رابطه قوا برقرار کنند،
در ذهن آنها ،رابطهاى باید شكل بگیرد تا محرك مسلط به سلطه جوئى و
سلطهپذیر به سلطه پذیرى ،بگردد .بدین قرار ،نه تنها بدون وجود مجاز
رابطه قوا بر قرار نمىشود و قدرت پدید نمىآید ،بلكه پیشاپیش ،باید
عقل میوه ممنوعه را خورده و رابطه قوا با دیگرى را راه رسیدن به هدف،
گردانده باشد .بدیهى است اگر عقل سلطهپذیر نیز ،قدرت را مدار نكرده
باشد ،عقل سلطه گر نمىتواند با آن رابطه قوا بر قرار کند .در نتیجه ،یكى
از دو تعادل و یكى از دو مجموعه پدید نمىآید.
بدین قرار ،رابطه با مجاز ،پیشاپیش ،قدرت را مدار فعالیتهاى
مجموعه استعدادهاى عقل مىکند و ،بر مدار قدرت ،جهت فعالیت
مجموعه تغییر مىکند:
 - 82/8تا اینجا ،حتى رابطه با متجاوز ،دو نوع شدند :یكى رابطهاى
که در آن ،عقل آزاد ،رابطه با متجاوز را هم ،محدوده فعالیت خود نمىکند
و در گستره باز فضاى آزاد فعالیت خویش ،بر آن زورمدار متجاوز محیط
مىشود و آن را مسئلهاى مىگرداند که باید حل کرد (خشونت زدائى ).
دیگرى رابطهاى که ،بدان ،عقل از آزادى خود غافل مىشود و رابطه با
متجاوز و یا تجاوزپذیر را محدوده فعالیت خویش مىکند و ،با متجاوز یا
تجاوزپذیر ،رابطه قوا برقرار مىکند (خشونت زدایی).
در رابطه نوع اول ،فراخناى عقل بى کران مىماند و محلى براى دو
محور یكى تجاوزپذیر و دیگرى متجاوز ،پیدانمىشود .بنابراین ،عقل نیاز
به رابطهاى با مجاز بمثابه قالبى که رابطه با دیگرى را ،در آن ،قالب بزند،
پیدا نمىکند .هر گاه که عقل براین دو رابطه ،شعور بیابد و برآن شود که
این دو را تجربه کند ،متوجه مىشود ،رابطه با مجاز ،تنها وقتى در ذهن،
برقرار مىشود که عقل دیگرى را ،یا واقعیتى را ،مدار کار و یا تنها عامل
رسیدن خود ،به هدف ،مىکند .وقتى ،به تجربه ،عقل به این واقعیت
پىبرد ،مىتواند در یابد که ،پیش از رابطه تقابل ،عقل دو محور ،یكى خود
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ساختههاى ذهنى ،رابطه عقل را با واقعیت قطع مىکند .جنون مستبدان
پایان جریان بریدن روز افزون از واقعیت و زندانى شدن در دنیائى ذهنى
8
است که ،در آن ،زور خدائى مىکند.
 - 82/4قطع رابطه با دنیاى واقعیتها که حالت عمومى آن ساخته
ذهنى را واقعیت خارجى پنداشتن است ،بدون سانسور میسر نمىشود.
غیراز سانسورها و ابهامها که در این مطالعه شناساندم ،ابهام سازى
دیگرى وجود دارد که عقل ،بر مدار قدرت و با ترکیب هایى از تاریكى و
روشنائى ،بوجود مىآورد .در مجموعه هائى که عقل از تاریكى و روشنائى
پدید مىآورد ،هدف اول بدست آوردن مجوز براى از خود بیگانه کردن
نیرو در زور و بكار بردن آنست .از این رو ،مجموعهاى که ساخته ،عقل
قدرت مدار است برروى مجموعهاى قرار مىگیرد که عقل آزاد از رهگذر
رابطه با واقعیتها تشكیل مىدهد .براى آنكه واقعیت (مجموعهاى که
عقل آزاد فراهم آوردهاست) خود را ،از زیر مجاز (مجموعهاى که عقل
قدرتمدار ساخته است) ،نشان ندهد ،تاریكى قسمتهائى از واقعیت را
مىپوشاند که بیرون مىزنند .از این رو ،در بازیافتن آزادى ،ابهامزدائى
بیشترین اهمیت را پیدا مىکند .به ترتیبى که دیدیم ،هیچ دروغى
پوشش حقیقتى نمىشود ،مگر با سانسور کردن و ابهام ساختن.
ابهامهایى که ،در این مطالعه ،بر آنها معرفت یافتیم ،ساخته شدنى
نیستند ،مگر به وجود مجموعهاى ذهنى که بر اصل ثنویت ساخته شود و
قالب عمومى بگردد .قالبى بگردد که ،در آن ،اطالعها بازسازى شوند و
همان محتوى و شكلى را پیدا کنند که این مجموعه ذهنى یا قالب به آنها
مىدهد .اما قالب عمومى یا «مرام راهنما» (یا جهان بینى و )...تنها ،بر
مدار قدرت ،مىتواند عقل آزاد را بدست فراموشى بسپارد و استعدادها را
به استخدام قدرت در آورد .بدین قرار ،هر ابهامى که عقل قدرت مدار
مىسازد ،در بطن یك ابهام عمومى مىسازد که ترکیبى از تاریكى و
روشنائى است .این ابهام با قالبى عمومى همراه است .بدان ابهام و بدین
قالب عمومى است که ابهامها ساخته و به قالب ریخته مىشوند .هر بار،
قدرت نیاز به سانسورى و یا ساختن ابهامى براى پوشاندن حقى پیدا
مىکند ،عقل آن را مىسازد ،بسا ،بدون آنكه این کار را غیر عادى بداند.
اما ابهام عمومى که با قالب عمومى همراه است ،چگونه ساخته مىشود؟
براى یافتن پاسخ ،بپرسیم:
 - 82/4/8چند در صد از چند میلیارد انسان ،بر استعدادهاى
خویش ،بمثابه یك مجموعه ،شعور دارند و ،از آنها ،چند در صد،
استعدادهاشان مجموعهاى همآهنگ و فعال هستند؟ انسانها این
واقعیت (مجموعه استعدادها) را با کدام دروغ و چگونه مىپوشانند؟
 - 82/4/2بیان آزادى ،شفاف و بیان قدرت مبهم است .براى مثال،
قرآن هشدار مىدهد که «مبین و سر راست است» 2.پس ،مبهم کردن
روشن و ،به مبهم ،غفلت کردن از آزادى خویش ،از چه رواست؟
 - 82/4/8بیان آزادى شفاف است یعنى همه وقت و همه جا و براى
همه ،هرکلمه و هر جمله ،یكى و همان معنى را دارد .براى اینكه این بیان
را در بیان قدرت از خود بیگانه کنند ،کلمهها و جملهها را دو و بسا چند
معنائى مىکنند .بیان آزادى خالىاز تناقض است ،آن را ،در بیانى پر از
تناقض ،از خود بیگانه مىکنند .بیان آزادى ،از جمله ،مانع از خود بیگانه
شدن نیرو در زور مىشود .چرا و چگونه این بیان ،در بیان قدرت بیگانه

تضاد است که مجموعههائى منحل و «وحدت» هائى پدید مىآیند و در
جریان تحول قدرت ،منحل مىشوند :هر قدرتى ضد توحید است و
«وحدت» هایى را که خود پدید مىآورد ،در جریان تكاثر و تمرکز قدرت،
منحل مىکند .براى مثال ،قدرت سرمایه ،در جریان تكاثر و تمرکز،
مجموعههاى جامعهها را منحل مىکند و تفرد را پدید مىآورد .قدرت،
وقتى دولت استبدادى است ،همین کار را در جامعههاى تحت حاکمیت
خود مىکند .و قدرت وقتى مدار مىشود ،عقل را ،در درون نیز ،به
مجموعههاى ناسازگار و گاه متضاد ،بدل مىکند:
 - 82/8/2دوگانگى عقل فطرى و عقل از خود بیگانه رفتار دوگانه
آدمى را پدید مىآورد .دو مجموعه ،یكى مجموعه استعدادها که در عقل
فطرى فعال مىشوند و دیگرى مجموعهاى که عقل از خود بیگانه ،براصل
ثنویت ،پدید مىآورد ،غیر از وجدان بر شخصیت دوگانه ،عقل پرسشگر
را از واقعیتى نیز آگاه مىکند که با همه اهمیت ،همچنان از دید عقل
قدرتمدار مىگریزد :مجموعه استعدادها ،وقتى عقل آزاد است ،راه رشد
را پیوسته مىروند .اما در جریان غلبه عقل قدرت مدار بر عقل فطرى و به
فراموشى سپردن عقل آزاد ،استعدادها ،بر مدار قدرت ،مجموعهاى پدید
مىآورند که ،در بیراهه ویرانگرى ،پس از یك رشته ایجاد و انحالل
مجموعه ،سرانجام ،از یكدیگر ،بیگانه و گرفتار انفراد کامل مىشوند .این
زمان ،استعدادهاى آدمى تباه گشتهاند.
بدین تجربه سخت شادى بخش است که آدمى در مىیابد رشد
چیست و چرا رشد از آزادى جدائىناپذیر است .مىفهمد ضد رشد
چیست و چرا از زور جدائى نمىپذیرد .چرا وقتى مدار عقل قدرت
مىشود ،ذهنیت آدمى ،بسا در یك زمان ،از مجموعههاى متضاد ،تشكیل
مىشود؟ در مىیابد تفاوت نو شدن ،در جریان رشد ،با ایجاد و انحالل
مجموعههاى ذهنى بر مدار قدرت ،تفاوتى در حد تضاد است .زبان فریب،
بسا این یكى را جایگزین تجدد و جریان رشد کردهاست .غیر از این
واقعیت که مجموعه استعدادها ،وقتى عقل آزاد است ،در تجدد دائمى،
خود مىماند ،محك دیگرى براى تمیز تجدد در جریان رشد ،با «تجدد»
در جریان ویرانگرى وجود دارد:
 - 82/8/8در جریان رشد ،قدرت (= زور) نقش ندارد و بتدریج که
جریان به پیش مىرود ،امكان از خود بیگانه شدن عقل کمتر و مجال براى
آنكه قدرت نقش پیدا کند ،باز هم کمتر مىشود .حال آنكه ،در جریان
ویرانگرى ،امكان به خود آمدن عقل کمتر و مجال ایفاى نقش براى قدرت
(= زور) بیشتر و ابعاد ویرانگرى بزرگتر مىشوند .سرمایه دارى مثال بارز
جریان ویرانگرى است .مقایسه میزان ویرانگرى در انسانها و طبیعت با
میزان افزایش قدرتى که خود را سرمایه دارى مىخواند ،بر عقل سلیم،
معلوم مىکند که افزایش ویرانگرى تصاعدى است اما افزایش سرمایه،
بمثابه قدرت ،غیر تصاعدى است .در حقیقت ،بخشى از ویرانگرى به
سرمایه افزوده مىشود .به امر مهم ،دورتر ،باز مىپردازم .در اینجا ،خاطر
نشان مىکنم که ،در عرصه ذهن ،عقل دائم مجموعه هائى را ایجاد
مىکند که ،در آنها ،سله گر ،با بكار بردن زور ،بر زیر سلطه مسلط
مىشود .این ساختههاى ذهنى ،وقتى در عالم واقع ،به عمل در مىآیند،
ناگزیر ،کاربرد زور را روز افزون مىکنند .اگر بكاربردن زور نتوانست آن
ساختهها را از دنیاى ذهنى به جهان عینى بیاورند ،سلطه گر ،همان عرصه
ذهن را عرصه عینیت بخشیدن به ساختههاى ذهنى مىکند و در آن
هرعرصه ،خود را پیروز مىگرداند .در قلمرو ذهن ،سلطه جو پهلوان
شكست ناپذیرى مىشود که ،در پنجه آهنین او ،استخوانهاى
سلطهناپذیر ،خورد مىشوند .داستانهایى که سلطه گرهاى شكست
خورده مىسازند و ،در همه آنها ،یك تن از آنها قشون بزرگى را شكست
مىدهد ،بازگو کردن ،ساختههاى عقل برمدار قدرت هستند .بدیهى است
بكار بردن زور در دنیاى واقع و نقش دادن روز افزون به زور در

8ـ به یاد مىآورد امر واقع مستمرى را که قرآن ،در مثال فرعون ،به هنگام غرق
شدن ،خاطرنشان مىکند :تمامى مستبدانى که در موقعیت فرعون قرارگرفتند،
وقتى کار از کار گذشت ،بخود آمدند .هیتلر گفت :آلمان جنگ را باخته است اما تا
سوزاندن خود به آن ادامه داد .شاه سابق صداى انقالب را شنید اما به استبداد تا
سقوط ادامه داد و خمینى تا آخر رفت و جام زهرآلود را سرکشید و...
2ـ سوره زمر آیه  28و مائده  85و...
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مىشود تا عاقل را عامل تبدیل نیرو به زور و بكار بردن آن کند؟ و...
 - 82/4/4محیط زیست مسخر عقل است و به ترتیبى که دیدم

ب  -کوچك کردن هستى در یك ساخته و بزرگ کردن این ساخته

عقل بر آن محیط و با آن رابطه مستقیم دارد .پس ،آن ابهام عمومى که

تا پوشاندن تمامى هستى - ،که جریان غفلت عقل از آزادى خویش است

انسانها را از این غفلت رها نكردهاست .چرا که
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این رابطه را در رابطه قوا از خود بیگانه کردهاست ،کدام است؟

 -در واقع ،بردن هستى در ظلمات ابهام است .بدین قرار ،دراین جریان

 - 82/4/5رابطه انسانها با یكدیگر ،اگر رابطه قوا نباشد ،همه آزاد و

است که:

در رشد مىشوند .چرا و چگونه این رابطه ،در رابطه قوا از خود بیگانه مى

* عقل از استعدادهاى خویش و فعالیت رشد هماهنگ آنها غافل

شود و کدام ابهام مانع دیدن این از خود بیگانگى مىشود؟

مىشود .چرا که اگر از غناى خویش غفلت نكند ،کجا ،از ساختهاى ،گدائى

 - 82/4/6رابطه انسان با زمان و مكان ،رابطه با هستى (= بىنهایت

قدرت مىکند؟

عشق و علم و خالقیت و )...است ،کدام ابهام دید عقل را محدود مىکند

* از این همانى با هستى که حتى در مقام شناسائى کردن ،عقل را

و از رابطه با هستى ،غافل مىگرداند؟

است ،غفلت مىکند .زیرا ،بدون این غفلت ،نمىتواند برناتوانى خود و قدر

 - 82/4/9تقدم مطلقى که آدمى به «من» مىدهد و بدان استقالل

قدرتى ساختهاى ،حكم کند.

قوه رهبرى خویش را از دست مىدهد ،از چه ابهامى پدید آمدهاست؟ به

* به ترتیبى که دیدم ،محیط زیست مسخر انسان است و عقل بر

سخن دیگر« ،من» را ،با استفاده از کدام ابهام ،با قدرت هوهویه مىکند؟

آن محیط مىشود .رابطه قوا برقرار کردن محیط زیست و اصل راهنما

 - 82/4/8بطور عمومى ،با کدام ابهام ،عقل یك پدیده را ،یك

کردن سلطه بر طبیعت ،بدون غفلت از توحید حیات انسان و طبیعت،

رابطهرا ،یك عامل را ،یك  ...را مطلق مىکند و بسا از بقیت هستى غافل

کجا ممكن است؟ این غفلت بدون ایجاد ابهامى که ،بدان ،عقل توحید را

مىشود؟

با تضاد بپوشاند ،چگونه میسر است؟

این پرسشها و پرسش هاى دیگرى که مىتوانند به ذهن برسند ،به

* رابطه انسانها ،با یكدیگر ،بدون دخالت قدرت ،برخوردارى از

عقل آزاد مىگویند که این از خود بیگانگیها ،با یكدیگر ،ربط دارند و

فعالیتها و رشد یكدیگر و افزودن بر توان عقل است .با دخالت قدرت،

مجموعهاى را بوجود مىآورند که عقل را در تاریكیهاى ابهامها فرو

کمیابى بر کمیابى افزوده و تضاد خصومتآمیز همگانى مىشوند .هردو

مىبرند و زندانى مىکنند:

این واقعیتها را همه انسانها آزمودهاند .با وجود این ،جامعهها و میان

الف  -غفلت انسان از استعدادها و فعالیت هماهنگ آنها  +مبهم

جامعهها ،بنا بر روابط قوا است .از توجیههایى که مىشوند ،یكى اینست

کردن روشن یا غفلت از آزادى  +مبهم کردن بیان آزادى و از خود بیگانه

که محیط زیست ،محیط تنازع بر سر بقاء است .و ،در آن ،از همه چیز به

کردن آن در بیان قدرت و نیرو در زور  +ابهامى که از اسباب رابطه قوا با

اندازهاى که نیاز همگان را برآورد ،نیست .حال آنكه در این زمان ،نه تنها

محیط زیست مسخر انسان مىشود  +ابهامى که از اسباب برقرار شدن

سرمایه افزون بر اندازه وجود دارد ،اما بخش مهمى از زمینهاى کره زمین

رابطه قوا میان انسانها مىشود  +ابهامى که با ساخته ذهنى را واقعیت

کشت نمىشوند ،بلكه تولید کنونى بشر براى مصرف او کافى است ،با

خارجى پنداشتن همراه است  +ابهامى که از اسباب محدود شدن زمان و

وجود این ،دست کم یك ششم جمعیت جهان در فقر غذائى بسر مىبرند!

مكان فعالیت عقل مىشود  +ابهامى که از اسباب تقدم مطلقى مىشود

اگر در محیط زیست ،از همه چیز به اندازه کافى نیست و این محیط،

که آدمى به «من» مىدهد  +ابهامى که فرآورده مطلق کردن یك پدیده،

محیط تنازع است ،پس باید انسانها بجاى تخریب روز افزون آن ،در

یك رابطه ،یك عامل ،یك ...است  ،...+عقل آزاد را از واقعیتى آگاه

عمران آن بكوشند و تولید فرآوردههاى ویرانگر را به صفر برسانند .بدون

میكنند که ،به خودى خود ،به دید عقل نمىآید .واقعیتى که ،به روز

پوشاندن این واقعیتها و واقعیتهاى بسیار دیگر ،کجا ممكن است

گاران ،در ظلمات ابهام ،از دید عقل مخفى مانده است .راست بخواهى،

توحید با یكدیگر در رشد خویشتن و آبادان کردن محیط زیست ،جاى به

همواره در برابر دید هست اما عقل در همان حال که گمان مىکند آن را

تضاد بایكدیگر و ویران کردن محیط زیست ،بسپارد و آنهم بر سر قدرتى

مىبیند ،نمىبیند:

که سرمایه شكلى از اشكال آنست؟

از ساخته ذهنى یا عینى انتظار به خدائى (= قدرت مطلق) رساندن

* به ابهامهاى باال ،عقل ساخته خود رانه تنها واقعیت که چه بسا بت
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«من» را داشتن.

مىکند و مىپرستد .حق اینست که بر آن ابهامها ،این ابهام را نیز مى

در مرامهائى که خدا را منكر شدهاند و نیز در دینهایى که در بیان

افزاید:

قدرت از خود بیگانه شدهاند و خدا را با قدرت (= زور) مطلق ،هوهویه

دیدیم که عقل ،در مقام اندیشیدن ،با هستى اینهمانى مىجوید و

کردهاند ،که بنگرى مىبینى ،عنان هستى را بدو ،به «من با قدرت مطلق

بگاه معرفت یافتن بر موضوع معرفت محیط مى شود .اما بسا مىشود که

هوهویه» سپردهاند« :پیشوا»« ،رهبر»« ،نخبه»« ،طبقه داراى مأموریت

اینهمانى با هستى را با اینهمانى با ساخته خود جانشین مىکند .رایج

تاریخى»« ،علم»« ،فن»« ،سرمایه» ،و ...تا بدانجا که ،آنها هم که خود را

ترین شكل اینهمانى با ساخته عقل ،آن را با واقعیت یكى باور کردن

جانبدار آزادى مىدانند ،آزاد شدن را از ساختهاى (آگاهى ،جانشین

است .و یرانگریهاى قرن ما ،حاصل علم قطعى شمردن تصورهاى مختلف

کردن قدرت خوب بجاى قدرت بد ،بدست آوردنى ،آموختنى) انتظار

فلسفى و دینى و علمى نیستند؟ در هرروز ،هر انسان ،چند نوبت ساخته

دارند .آنها هم که قدرت را حالل مشكالت گمان مىبرند ،بدست آوردن و

ذهن خود را واقعیت مىانگارد؟ در حقیقت انقباض هستى در یك پدیده

بكار بردن آن را ،در گرو ساختههاى ذهنى و عینى (ایدئولوژى ،سازمان،

ذهنى یا عینى و انبساط آن پدیده تا هستى ،تا خدا ،همواره با اینهمانى

روش )...مىانگارند .قدرت پرستى یافت نشد و یافت نمىشود که براین

عقل با ساخته خود همراه است .و چنین اینهمانى ،بدون در ظلمت

باور نباشد که او سر از جاودانه قدرتمدار شدن در آوردهاست!

فراموشى بردن این همانى عقل با هستى ،تصور کردنى نیست .در

و هنوز که هنوز است انسانها از ساختههاى ذهنى (نظرها) و عینى
(انواع بیشمار فرآوردههاى سیاسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى)
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انتظار خدائى (= قدرت) یافتن دارند! تكرار تجربه در طول هزاران سال،
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اجتماعى  -سیاسى و  -4تبعیضهاى جنسى و  -5تبعیضهاى دینى و

حقیقت،
* وجهى از اینهمانى عقل با هستى ،رها شدن از محدودهاى زمانها

مرامى  -6تبعیضهاى فرهنگى و  -9تبعیضهاى اقتصادى و  -8تبعیضها

(گذشته ،حال ،آینده) و مكانها (انواع مرزبندیها) است .در جریان انقباض

بسود قدرت (= زور) عریان (حق با زور دار است) و  -7تبعیضهایى بسود

هستى در یك پدیده و انبساط آن تا هستى محض و در جریان سپردن

این و آن زمان ،این و آن مكان و...

جاى اینهمانى عقل با هستى به اینهمانى او با ساختهاش ،زمان و مكان تا

اینطور تبلیغ مىشود که حسابهاى این تبعیضها از یكدیگر جدا

حد «هم اکنون و همین جا» کوچك مىشود .چگونگى آن را دورتر

هستند .در هر یك از جامعهها ،چند نوع تبعیض بیشتر رواج دارند .اما

مطالعه مىکنیم .در اینجا ،توجه خویش را متوجه وسعت آن تاریكى کنیم

نیك که بنگرى مىبینى ،تبعیضها مجموعهاى را تشكیل مىدهند و ،بنابر

که عقل قدرتمدار بر پهناى کران ناپیداى هستى مىگسترد.

موقع ،یكى نوع از آنها ،نوع غالب مىشود و تبعیضهاى دیگر از راه آن

* و عقل تناقض را نیز باید در تاریكى ابهام قرار دهد .تناقضى را

نوع اظهار مىشوند .توضیح اینكه ،براى مثال ،وقتى ،تبعیض نژادى رایج

مىباید به تاریكى ابهام بپوشاند که ،با غفلت از آزادى و با مدار کردن

مىشود ،قدرت حاکم ،جامعه را در مقایسه با نژاد «پست» قشربندى

قدرت ،بدان گرفتار مىشود .آن تناقض که عقلهاى آدمیان بدان گرفتار

مىکند و تبعیضهاى دیگر را نیز برقرار مىکند .یا وقتى تبعیض دینى و

مىشوند ،تناقض میان حكم به ناتوانى خود و توانائى ساخته خویش از

مرامى حاکم مىشود ،قدرت ،بر پایه تبعیضهاى دینى ،تبعیضهاى

سوئى و تقدم به «من» دادن از سوى دیگر است .آدمها غافلند که هم بر

اجتماعى  -سیاسى ،تبعیضهاى جنسى ،تبعیضهاى نژادى و قومى و

ناتوانى خود حكم مىکنند و هم «من» خویش را بر هستى مقدم

تبعیضهاى فرهنگى و تبعیضهاى اقتصادى و تبعیضهاى ...را بر قرار

مىانگارند و خدائى مىجویند .عقل آزاد در شگفت مىشود که آدم

مىکنند .جز این نیز نمىتوانند کرد .چرا که تبعیض با جدا کردن خود از

چگونه این تناقض را ندید و ندید که به گمان خدائى یافتن« ،میوه

دیگران آغاز مىگیرد و مرزى که ایجاد مىکند ،به زور بر جا مىماند.

ممنوعه» خوردن ،اعتراف به ناتوانى خویش است و ،در همان حال ،حكم

بنابراین ،وقتى تبعیض ضابطه مىشود ،نمىتوان نوعى از آن را مجاز و

بر خدائى بخشى «میوه ممنوعه» کردن( ،انتظار خدائى بخشیدن از یك

انواع دیگر را ممنوع کرد .بیشتر از این ،نمىتوان نوعى از تبعیض را

پدیده) قدر قدرت تراشىاست .اما هر بار که عقل ،قدرت را مدار مىکند،

معمول کرد بدون آنكه انواع دیگر را برقرار کرد .براى مثال ،در جامعه

کار را باپوشاندن این تناقض شروع مىکند .بدون پوشاندن چنین

هائى که تبعیض جنسى (برترى مرد برزن) رواج دارد ،تبعیض اجتماعى و

تناقضى ،هستى را نمىتواند در ظلمات ابهام فرو برد .راستى بخواهى،

سیاسى (محرومیت زنان از حقوق اجتماعى و سیاسى) و تبعیضهاى

عقل خود را در ظلمات ابهام فرو مىبرد.

دینى ،فرهنگى و اقتصادى نیز بر قرار شدهاند .تبعیض نژادى نیز بر قرار
است .زیرا تبعیض جنسى متكى براین فلسفه است که زن دون انسان

* مطلق کردن یك پدیده ،یك رابطه ،یك عامل ،پایان جریان

است.

جانشین کردن خدا با یك پدیده ،یك رابطه ،یك عامل است .در حقیقت،
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با از خود بیگانه شدن بیان آزادى در بیان قدرت  ،خدا انكار نمى شود،

اما تبعیض تنها انفراد از دیگران نیست ،بلكه به امر قدرت ،در درون

بلكه قدرت در شكل یك پدیده ،یك رابطه ،یك عامل خدا مىشود .قرنى

عقل ،میان استعدادها ،نیز ،انفراد پدید مىآورد .در عقل کسانى که قائل

که در سال آخر آن هستیم ،قرن این جانشین کردن و بدان ،انسان و

به تبعیض هستند که بنگرى ،مىبینى ،بر مدار زور ،استعدادى را بر

محیط زیست را ،در آتش قهر سوزاندن است .و بنگر چه اندازه تاریكى

مىکشد و استعدادهاى دیگر را ویران مىسازد .بدیهى است سرانجام،

الزم است تا بتوان هستى ،علم ،توانائى ،هوش ...،آزادى مطلق را با یك

استعداد بر کشیده را نیز تباه مىکند .مستبدهاى مظهر تبعیض هاى

پدیده ،با یك رابطه ،با یك عامل پوشاند؟ و هنوز چه اندازه ظلمت بر

مرامى (استالین) و دینى (خمینى) و نژادى (هیتلر) نمونههاى نوعى

ظلمت باید افزود تا یك پدیده ،یك رابطه ،یك عامل ،نقش خدا را پیدا

عقلهاى گرفتار ،تبعیض باورى هستند.

کند؟ به این پرسش که مىرسى ،مىبینى ،در ظلمات ابهام ،کار دیگرى

بدین قرار ،مجموعه تبعیضها عقل زور مدار را در جریان انزوا ،تا

نیز انجام مىگیرد که همواره از دید عقل ،پنهان مىماند :خدا را نمى توان

انزواى از استعدادهاى خویش و از آن تا ویرانگرى استعدادها و محرومیت

در یك پدیده ،در یك رابطه ،در یك عامل ناچیز کرد ،مگر آنكه نخست

از حقوق ذاتى خود ،مىبرد .در حقیقت ،تبعیضها جز با زور مجموعه

خدا را با قدرت (= زور) اینهمان کرد .پس از اینهمانى ،پدیده ،رابطه ،عامل

نمىدهند .راست بخواهى ،تبعیضها ویرانگرترین بیان قدرت (زور)
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هستند .از این رو ،بانى تبعیض شیطان شد.
در برابر ،عقل آزاد ،رها از تبعیضها ،با هستى مجموعه مىدهد،
بیشتر از آن ،با هستى ،اینهمانى مىجوید .پدیدههاى هستى قلمرو
توانائیهاى او را بى کران هستى مىگردانند .مجموع استعدادهایش فعال و
آدمى از تمامى حقوق برخوردار است .در حقیقت ،با دو رابطه ،یكى رابطه
با حقوق ذاتى انسان و دیگرى رابطه با واقعیتها ،عقل دو مجموعه را پدید
مىآورد .یكى آزاد و مساعد رشد و دیگرى ویرانگر .مجموعه دومى
برمدار قدرت ویرانگر ساخته مىشود و تبعیض بیانگرهاى آنند .چنانكه،
در بیان قدرت ،تعریفهاى حق و حقوق نیز همان تعریف قدرت مىشوند و
رابطه انسان را با حقوق خویش و واقعیتها رابطه قوا مىگردانند:

شكلى از اشكال قدرت مىشوند و کار خدا (= قدرت = زور) را مىکنند.
بدین قرار ،مجموعه هشت پرسش که مجموعه هشت کار و بیشترند
و قالب یا مرام راهنما را بر اصل ثنویت مىسازند ،با مجموعهاى از ابهامها
همراهند .نه آن پرسش ها و نه این ابهامها را جدا جدا مىتوان ساخت.
بدون این قالب و این مجموعه ابهامها ،قدرت مدار نمى شود و براین مدار،
هر بار که عقل با حقى ،با دادهاى ،با اطالعى روبرو مىشود ،ابهام الزم را
براى دخل و تصرف در حق یا داده ،یا اطالع ،بوجود مىآورد.
بدین قرار ،نور على نور ،به هشت شفافیت و بیشتر حاصل مىشود
که دید عقل را از هر سو باز مىگردانند .و
 - 82/5عامل دیگرى که توسل به ابهام را ناگزیر مىکند ،مجموعه
تبعیضها است .تبعیض نوعى از تقدم است که نابرابرى را به زور ایجاد و

8ـ زن و زناشویى ،از ابوالحسن بنى صدر ،صص  95تا  82و ارسطو در سیاست و
اخالق ،زنان را دون مردها و تحت امر و ملحق به آنها مىداند .به قول او ،بر زنان
نیست مگر اطاعت.

بر جانگاه مىدارد .تبعیض هائى که در جامعههاى مختلف رواج دارند،
عبارتند از:
 -8تبعیضهاى نژادى و  -2تبعیضهاى قومى و  -8تبعیضهاى
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 -82/9به ترتیبى که دیدیمعقلى که مستقل نیست و ،در
استعدادهایش ،فعال و خالق نیست ،بر مدار قدرت ،با واقعیتها رابطه
مستقیم بر قرار نمىکند .اینك گوئیم با واقعیت ،بمثابه یك مجموعه
رابطه برقرار نمىکند .تاریخ علم تاریخ بیراهه رفتن عقل پایبند قدرت
است :از هستى موجود را از  4عنصر دانستن تا به اصالت ماده قائل شدن
و جز آنچه ماده است را ندیدن و از ذره را مجموعهاى از اجزاء دیدن و از
آن تا پدیده مورد مطالعه را ،در رابطه با مطالعه گر ،دیدن 8،راهى بوده
است که عقل ،براصل ثنویت ،پیمودهاست .هنوز پدیده را مجموعهاى با
فضا و اجزاء داراى رهبرى و نیروهاى محرکه در فعالیت آزاد برمیزان
عدالت و با هدف حیاتى در رابطه با پدیدههاى هستى و درفراخناى
نامتعین ،دانستن را عقلآزاد اندر مىیابد .بیشتر ازاین ،بر اصل موازنه
عدمى ،عقل آزاد علم خود را بر واقعیت ها جامع و دقیقتر مىکند و در
رابطه جدیدى با پدیدههاى هستى ،مجموعه را پدید مىآورد .از ناتوائیها
(= بكاربردن زور) آزاد و توانائى بر توانائى مىافزاید .در حقیقت،
 -82/9/8از آنجا که عقل آزاد ،با واقعیتها ،رابطه قوا بر قرار
نمىکند ،پس در مقام شناختن ،مجاز بىمحل مىشود .براصل موازنه
عدمى ،اطالعها ،بدون دخل و تصرف ،به عقل راه مىیابند و بر همان
اصل ،در معرفت عقل بر موضوع آن ،جاى خود را در مجموع اطالعات
پیدامىکنند .بدین روش ،علم بر واقعیت ،به جامعیت نزدیك مىشود .و
 - 82/9/2بر همان اصل ،در مجموعه واقعیتها ،همچنان ،مجاز بى
محل مىشود .از آنجا که قدرت هدف نمىشود ،بكاربردن علم در رشد
خود و عمران محیط زیست میسر مىشود .در حقیقت ،عقل همواره در
یاد نگاه مىدارد که پدیدههاى هستى مسخر او هستند و او بر آنها محیط
است و یافتن زندگى ،در کمال خود ،به رشد در آزادى و پرهیز از ویران
کردن و کوشیدن در آبادانى است .به سخن دیگر،
 -82/9/8محیط زندگى بخش بیرونى هستى موجود نیست ،درونى
و بیرونى هستى موجود است .وقتى مجموعه ،مجموعه آدمى با تمامى
هستى موجود شد ،او قلمرو زندگى نزدیك به بى نهایتى را پیدا مىکند.
مىباید برآورد کرد تفاوت چند و چون آن زندگى را با چند و چون زندگى
کنونى انسانها تا جاى آزادى را در فعالیت عقل و زندگى انسان و همه
پدیدهها ،نیك اندر یافت .و هنوز
 - 82/8بدین سان ،عقل نگرشى را پیدا مىکند که ،پیش از آن،
نمىداشت :زندگى هر پدیده توحیدى است با زندگى همه پدیدههاى
هستى و براى شناختن هر پدیدهاى ،در آن ،بمثابه جزئى از مجموعهاى
باید نگریست که هستى موجود را تشكیل مىدهند .اما این نگرش نا
شدنى است مگر به محیط شدن عقل بر هستى موجود (= مسخر انسان
است) .محیط شدن بر هستى متعین ،به اینهمانى جستن با هستى میسر
مىشود .اما عقلى که با هستى اینهمانى مىجوید ،هوش ،توانائى ،بینائى،
آفرینندگى ،دانائى ...،دارد وقتى بمثابه مجموعه استعدادها فعال مىشود
و از دید هستى هوشمند ،توانا ،بینا ،خالق ،دانا ...مىنگرد :آزادى صیر به
خدا و زیست در رابطه با خدا است ،همین است.
 - 82/7اینك ،براى آنكه عقل ما آزادى خویش را از یاد نبرد ،عقل
آزاد را با عقلى مقایسه مىکنیم که براصل ثنویت تك محورى عمل
مىکند .به یاد داریم که زمان و مكان قدرت (= زور) مطلق ،نقطه (= صفر)
است .در این نقطه ،هستى نیست .بنابراین عقل نیز نیست .در برابر ،زمان
و مكان آزادى مطلق ،بى کران الاکراه است .و نیز ،به خاطر داریم که ،در
ثنویت ،میان دو محور مرز بوجود مىآید ،بنابراین ،قلمرو عقل محدود به
محدودهاى مى شود که دو محور بوجود مىآورند .و باز حافظه به ما

 - 82/6در بیان قدرت ،حق نه تنها «قدرت بر» تعریف مىشود بلكه
سازمان و نظم دادن به قدرت (= دولت) و آن را پاسدار «قدرت بر» فرد
کردن ،حقوق مدار کردن دولت خوانده مىشود 8.در بیان قدرت بدیهى
است حقوق ذاتى حیات بشمار نمىآیند و بخش بزرگى از حقوق که آنها
2
را نمىتوان «قدرت بر» تعریف کرد ،در شمار حقوق قرار نمىگیرند.
بدین قرار ،شعور بر ذاتى بودن حقوق و بى نیازى حقوق از قدرت و
نیاز شان به نبود قدرت و نیز شعور بر مجموع حقوق گویاى شعور عقل بر
آزادى خویش هستند .چراکه عقل غیر آزاد این شعورها را پیدا نمىکند.
بدیهى است آگاهى بر ذاتى بودن حقوق و شعور بر مجموع آنها ،دلیل بر
آزادى عقل در فعالیتهاى خویش نیست .بسا مىشود عقل به حال خود وا
گذاشته مىشود و در حالت آزاد ،بر حقوق ذاتى و تمامى آنها شاعر است.
اما بمحض آنكه در روابطه قوا قرار مىگیرد ،قدرت را مدار مىکند .شعور
بر حقوق و مجموعه حقوق یك امر است و بر خوردار شدن از حقوق در
فعالیتها ،امرى دیگر است و این دو ،از یكدیگر ،قابل تشخیص هستند:
 -82/6/8چون حقوق ذاتى حیات هستند ،پس بنىآدم مجموع
حقوق را دارند .اما عقل آزادى خود رااز دست مىدهد وقتى که مىپندارد
تجاوز به حقوق دیگرى ،تجاوز به حقوق خویش نیست .حقیقت اینست
که حقوق آدمى و حقوق دیگر آدمیان و حقوق هر پدیدهاى ،یك مجموعه
هستند .عقل آزاد است وقتى فعالیت هایش هیچ حقى را تباه نمىکند.
 - 82/6/2کار همآهنگ استعدادهاى عقل آزاد است که حد مطلوب
را بدست مىآورد .حال آنكه ،انس ،دوستى و عشق در شمار حقوق انسان
نیامدهاند و یكى ازاستعدادهاى آدمى انس و دوستى جستن و عشق
ورزیدن است .عمل نكردن به حق انس و دوستى جستن و عشق
ورزیدن ،بیكار کردن یك استعداد نیست ،زیرا استعداد بیكار نمىماند.
دوستى را در دشمنى از خود بیگانه کردن است .به سخن دیگر ،قدرت (=
زور) را مدار فعالیت عقل گرداندن است .بدین قرار ،آزادى با عمل به
حقوق و رعایت حقوق ،تحققق پیدا مىکند .درحقیقت،
 - 82/6/8عمل به حقى ،برداشتن حدى است و عمل به حقوق
زندگى در بى کران الاکراه است .عمل به هر حقى ،بكار بردن نیرو در رشد
است .بنا بر این ،با عمل به حقوق ،ویرانگرى محل پیدا نمىکند.
در همان حال ،فعالیت همآهنگ استعدادها بدان معنى است که عقل
در اینهمانى با هستى است و آن آزادى را دارد که بگاه ایجاد و خلق بر آن
عارف توان شد .بدین قرار ،به دو تجربه ،یكى عمل به حقوق خویش و
رعایت حقوق و دیگران و دیگرى ،مستقل و فعال و خالق کردن عقل در
استعدادهایش ،هم آدمى را بر ذاتى هستى بودن آزادى عارف میكند و
هم معناى اینهمانى با هستى رابر او آشكار مىگرداند .در حقیقت،
8ـ در دو فصل اول کتاب { }88انواع دولتها و تعریفها گردآورى شدهاند.
 بتازگى ،بمناسبت چاپ مطالعه اینجانب درباره حقوق انسان و مردم ساالرى ،درنشریه  ، Journal of Iranian Research and Analysisدکتر دوریس شرودر
 ،Doris Schroederاستاد فلسفه ،در مالحظات خود ،توجه اینجانب را به حقوق
طبیعى جلب کرده است .قرار بر انتشار مالحظات او و پرسشهاى پژوهشگر دیگر،
خانم  Sarah Amslerو پاسخهاى اینجانب است .در پاسخ ،توجه فیلسوف را به
این امر جلب کرده ام که تعریف حق ،حتى وقتى سخن از حقوق طبیعى بمیان
است ،در واقع ،همان تعریف قدرت است و در فلسفه و حقوق ،حق و حقوق
نمىتوانند جدا از دولت بمثابه قدرت که حق انحصارى قضاوت و بكار بردن زور را
دارد ،بفكر آیند و تعریف شوند .نامه های آن دو و پاسخ این جانب در پایان کتاب
« انسان  ،حق  ،قضاوت و حقوق انسان در قرآن »  ،آمده اند .وتازهترین کتابى که
در این باره خواندم از هابرماس است}84{ :
2ـ حق چیست ،از ابوالحسن بنىصدر که در کنگره مولیانو ونتو ،در ایتالیا،
موضوع بحث شد .در شماره  452انقالب اسالمى درج است .ماسیمو کاچارى،
فیلسوف ایتالیایى درباره آن اظهار نظر کردهاست.

8ـ فلسفه فیزیك کوانتومى تألیف ژان پىیر و سون ارتلى ،ترجمه دکتر مهران
مصطفوى ،بخصوص فصل سوم در باب «جوهر نظریه کوانتومى» و نتیجهگیرى
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(وقتى عقل محور فعال مایشاء است) و جز اجراى احكام مرگ و ویرانى،
به خود راه نمىدهند (وقتى عقل فعلپذیر است) .بدین قرار ،از مشاهده
این امر که مقلدها مبلغان بیان قدرت مىشوند و مقلدها این بیان را دین
یا مرام خود مىکنند ،نیاید در شگفت شد.
 -82/81محدود گشتن عقل قدرتمدار همراه است با در تضاد شدن
و در نتیجه ،ویران شدن و ویران کردن .مجموعهاى از پویائى هاى سلطه
را ،در کارهائى چند ،موضوع بحث قرار دادهام 8.هر نوبت ،مطالعه را کاملتر
کردهام .این مطالعه نیز فرصت مىدهد آن پویائیهارا کاملتر کنم:
قاعده مجموعهاى که دو محور فعال و فعالپذیر بوجود مىآورند،
زوراست .بنابراین،
 - 82/81/8با پویائى محدود شدن ،عقلهاى فعال و فعلپذیر ،بطور
روز افزون ،تابع زور و ،بمثابه مجموعههاى فعال ،از خود بیگانه مىشوند.
از راه رشد بیرون مىروند و در بیراهه ویرانگرى مىافتند :پویائى محدود
شدن و محدودکردن افتادن در جریان محدود شدن و ویرانگرى است .و
 - 82/81/2عقلهاى در رابطه ،جریان از دست دادن استقالل خویش
را تا انتها مىروند :پویائى تابعیت قدرت.
 - 82/81/8جریان محدودکردن و محدود شدن ،تضاد بر تضاد
مىافزاید .عقلى که ،براصل ثنویت تك محورى فعالیت مىکند ،ناگزیر ،به
تضاد اصالت مىبخشد .بنابراین ،دو جریان محدود شدن و محدود کردن
و جریان تابعیت از قدرت (= زور) جریان سومى راپدید مىآورند :پویائى
تضاد.
 4و  - 82/81/5از آنجا که قدرت بر جا نمىماند اگر دائم بر خود
نیفزاید ،دو پویائى بیانگر از خود بیگانه شدن نیرو در زور مىشوند :پویائى
تجزیه محورى که نیرو از دست مىدهد که انسان و طبیعت است و پویائى
ادغام که نیرو را به زور بدل مىکند و در ویرانگرى بكار مىاندازد .و
 6و  - 82/81/9دو پویائى نیز بیانگر رابطه با قدرت مىشوند :پویائى
نابرابرى .هم میان محورهاى فعال و فعلپذیر و هم میان انسان و محیط
زیست از سوئى و قدرت ویرانگراز سوى دیگر .بدیهى است این نابرابرى
از سوئى بر انسان و محیط زیست فشار مىآورد و از سوى دیگر ،زیادت
طلبى قدرت ،تولید و مصرف زور را افزایش مىدهد :پویائى خشونت
 8و  - 82/81/7بدیهى است که پویائىها ،در بیان قدرت ،توجیه پیدا
مىکنند .اما ،در جریان تكاثر و انباشت و سرانجام انحطاط وانحالل قدرت
(= زور) ،دو پویائى ،یكى پویائى تبعیض و دیگرى پویائى ابهام گویاى سیر
انحطاط بیان قدرت مىشوند .پس اگر در جامعههائى که قدرت مدار
بنیادهاى (نهادها) جامعه است ،تبعیضها برهم افزوده مىشوند و
مرامهاى راهنما ،مبهم و مبهمتر مىشوند ،از راه اتفاق نیست .بیان
راهنماى هر عقل قدرت مدار نیز گرفتار این دو پویائى مىشود و چون
آینه ،ویرانگریهاى او را باز مىتاباند .و
 81و  - 82/81/88پویائى هاى باال ،دو پویائى ببار مىآورند :پویائى
بیگانگى با خود و پویائى بریدگى و بسا تضاد با واقعیتها.
 82و  - 82/81/88حاصل این پویائىها ،پویائى انزوا و ویرانگرى است.
اندازه و شتاب ویران کردن مقاومت ناپذیراستعدادها و ویرانگرى محیط
زیست ،بستگى به میزان نیروهاى محرکه پیدا مىکند که به زور ویرانگر
بدل مىشوند و بكار مىروند .و
 -82/81/84مجموع این پویائىها عقل را با دل در تضاد قرار مىدهد:
پویائى وجدان بر ویرانگرى عمومى ،ممكن است (و جبرى نیست)
برانگیخته شود .این وجدان مىتواند عقل را از آزادى خویش آگاه کند و
عقل آزاد نیروها را به طبیعت خود بازگرداند .بدین قرار ،پویائى بیدارى

مىگوید :وقتى دو محور فعال و فعالیتهاشان همسو هستند ،قلمرو عقل
گستردهترمىشود .اما وقتى یك محور فعال و محور دیگر فعلپذیر است،
قلمرو عقل به حوزه فعالیت محور فعال محدود مىگردد .زیرا محور
فعلپذیر ،یك نقش بیشتر ندارد و آن پذیرفتن فعل محور فعال است .از
اینجا،
 -82/7/8عقل وقتى براصل ثنویت تك محورى عمل مىکند و براین
اصل ،به خود نقش فعلپذیر مىدهد ،کارش در تقلید ،بسا کورکورانه،
خالصه مىشود .به سخن دیگر ،عقلى که ،بنابر استعدادهایش ،در آزادى،
مىتوانست با هستى هوشمند و دانا و توانا و ...اینهمانى بجوید ،با راهنما
کردن ثنویت تك محورى ،مجموعهاى فعلپذیر و محاط در عقلى
شدهاست که نقش فعال مایشاء را پیداکردهاست .بدین قرار ،آن نظر
8
فلسفى که نخبه را فعال مایشاء و بقیت انسانها را محكوم به اطاعت
مىشمارد ،واقعیت را تصدیق نمىکند .بلكه قدرت را مدار ،نخبه را با
قدرت هوهویه مىکند و وظیفه «عوام همانند چهار پایان» را اطاعت
مىگرداند .فیلسوف غافل است که ،بحكم نظر خویش ،عقل خود را نیز
آلت قدرت مىکند .در حقیقت ،تقسیم عقلها به فعال و فعلپذیر،
محدود کردن عقل است به مرزى که فرمانروا را از فرمانبر جدا مىکند .اما
هم فرمانروا (بر آنها که وظیفه شان اطاعت است) و هم فرمانبر کردن
عقل (از قدرت) ،غافل کردنش از آزادى و زندانى و مطیع قدرت کردن او
است .از این رو ،هیچ هشدارى هشیار کنندهتر از این هشدار نیست! اى
انسان بدان!«2:هر کس خود خویشتن را هدایت مىکند».
 -82/7/2بدین قرار ،عقل فعال هم مجموعهایست هم فعال هم
فعلپذیر .این عقل ،مىتواند فعالیت کند .اما از آنجا که عقل مجموعه
فعالى است ،دو دسته مقلدها و مقلدها ،آمرها و امربرها ،حاکمها و
محكومها ...در خود ،و با یكدیگر ،در تضاد پایان ناپذیر مىشوند :ویرانى
متقابل .جامعههاى از رشد مانده و ویرانگر ،جامعه هائى هستند که از این
دو نوع انسانها تشكیل شدهاند .در اینجا ،به واقعیتى توجه مىکنیم که
عقل قدرت مدار هیچگاه آن را نمىبیند :بر اصل ثنویت تك محورى،
عقل فعال و عقل فعلپذیر مجموعهاى ،از یكدیگر جدائىناپذیر ،پدید
مىآورند .اگر عقل فعل پذیرنباشد ،عقل فعال نیز نیست .از این رو ،آنها
که بر عقول فعلپذیر حاکم مىشوند ،بر نگاهداشتن مقلدها در نادانى و
ناتوانى ،پاى مىفشرند .سر عمله هاى زور هستند .ویران مىشوند و
ویران مىکنند .در حقیقت،
 -82/7/8از اینهمانى با هستى هوشمند و دانا و توانا ،تامحدود شدن
در تنگناى مقلد و مقلد ،توان بى نهایت بزرگ عقل را بى نهایت کوچك
کردن است .مجموعهاى ،بر مدار زور ،بوجود آوردن و سپردن عقل را به
جریان شتاب گیر محدود شدن و محدود کردن و ویران شدن و ویران
کردن است .جریان محدود کردن قلمرو عقل ،تا محدود شدن فضاى
فعالیت عقل در ذهنیت بریده از هر واقعیتى و محدود شدنش در تصور
ویرانگرى و مرگ ،پیش مىرود .چراکه جریان محدود شدن قلمرو عقل
با هرچه خفقان کردن فضاى فعالیت عقل و در این فضا ،رابطه قوائى که
اینك دیگر ذهن آن را تصور مىکند ،تنها «واقعیت» قابل مشاهده است.
عقلهاى تمامى زورمدارها در این زندان سخت تنگ و تاریك که
مىافتند ،جز احكام قدرت (= زور) را ،بر مرگ و ویرانى ،صادر نمىکنند

8ـ ارسطو در کتاب سیاست  Politiqueانسانهای غیر نخبه را ملحق به حیوان
مىداند و سودش را در اطاعت از نخبه مىشمارد .در Ethique de niconaque
نیز همین نظر را تكرار مىکند .او عدالت را «برابری برابرها و نابرابری نابرابرها» و
افالطون نیز در جمهورى  La Republiqueبر اینست که :عدالت اقتضا مىکند
«هر چیز در جاى خود قرار بگیرد» :نخبه حكومت کند و «عامه» اطاعت!
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توانا و ...صیر مىکند .موازنه عدمى و با صیر به هستى عاقل و ...عقل را
توانا مىکند روش شناخت را در شناختن و نقد هر پدیده ،از جمله ،عمل،
بكار برد .جداکردن سره از ناسره ،از جمله ،به پرداختن عمل از زور ،است.
عملى که بدینسان از زور خالى مىشود ،در رشد او بكار مىآید .این
روش ،به عامل عمل مىآموزد که ،زور موجود در عمل ،نخست او را ویران
مىکند .حتى اگر قول یا فعلى ،نظرى علمى باشد ،نقد آن و کاملتر
کردنش ،موجب رشد دو عقل آزاد در رابطه ،مىشود .بشرط آنكه،
 - 82/88/8عقل مىباید مطمئن شود کار او همه خاصههاى حق را در
بر دارد و همگان مىتوانند آن راتجربه کنند .خاصه تجربه کردن و بكار
بردن از سوى همگان ،رابطه عقل را باساختههاى خود و دیگر پدیدهها
تغییرمىدهد .بدین ترتیب که استقالل عقل بر جا مىماند و عمل جریان
رشد را به پیش مىرود:
دو عمل ،عمل عقل دیگر و عمل عقل خود ،به یكدیگر نقد و با
یكدیگر توحید مىجویند .جهان ما جهان آبادان و آزادهامىگشت اگر
عقلها بدین سان در رابطه یكدیگر قرار گرفتند و اگر
 - 82/88/4حال اگرفرض کنیم تنها یك عقل آزاد وجود دارد و
عقلهاى دیگر ،همه ،پایبند قدرت هستند ،تنها عقل آزاد ،در قول و فعل
حق ،زبان فطرت و بنابراین ،زبان تمامى عقلها ،در فطرت آزادشان،
مىشود 8.این واقعیت را پیش ازاین مطالعه کردهام ،در این مقام برآن
مىافزایم :عقلآزاد ،با قولها و فعلهاى عقلهاى قدرتمدار دو گونه رابطه
مىتواند بر قرار کند :الف  -واکنش بگردد و با آنها سازگارى بجوید .در
این صورت ،قول و فعل او نیز با قولها و فعلهاى ترجمان قدرت ،اینهمانى
پیدا مىکند .و ب  -حق گوید و حق کند .اما ،بى توجه به قولها و فعلهاى
عقلهاى دیگر ،حق گفتن و حق کردن ،یك کار است و نقد قولها و فعلها
و تشخیص حق از ناحق و پیشنهاد قول و فعلى منزه از ناحق و دل و
وجدان بیدار عقلها شدن ،عقلهاى فطرى زورپرستان را مخاطب کردن و
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براى آنها ،هشدار و انذار و بشارت گشتن ،دو کار پیامبرى و امامت است.
این روش ،روش عمومى عقل آزاد است .زیرا ،با قول و فعل حق ،از خود،
پیشى مىگیرد ( امامت) و با نقد قول ها و فعلها و حق گرداندنشان و کار
به تجربه آموختن تفاوت هاى پى آمدهاى عمل به حق و نیز عمل به ناحق
(=کار پیامبرى) ،روش آزاد شدن را به عقلهاى در بند قدرت مىآموزد.
بیشتر از آن ،عقل مىآموزد چگونه مىتواند ،بمثابه مجموعه استعدادها،
خود را در آزادى ،سازمان بدهد:
 - 82/82عقل ،مجموعهاى از استعدادها ،یك رهبرى مستقل را
تشكیل مىدهد که بر میزان عدل (= زور در کار نیاوردن و بودها را
نبودها نكردن ،به ترتیبى که در کتاب عدالت 5آمده است) ،زندگى کردن
را ،بمثابه عمل مجموعه حقوق ،در جریان رشد ،رهبرى مىکند .این
رهبرى را به روشى مىکند که در این مطالعه به شناسائى آمد .آزادى
ذاتى عقل است .بنابراین ،انتخاب اصل راهنما و روش و هدف ،انتخاب
بیان آزادى یا بیان قدرت ،با او است .اگر بیان آزادى را برگزیند،
مجموعهاى خالق از تمامى توانائیهائى مىشود که در این مطالعه شناخته
شدهاند.
بدین قرار ،عقل آزاد مىداند که با گزیدن روش ناسازگار با آزادى،
آزادى خود را از دست مىدهد و هدف او ،بناگزیر ،قدرت مىشود .در
حقیقت ،عقل آزاد از استعدادهاى فعال تشكیل مىشود و فعالیتهایش،
رهبرى و روش و هدف مىخواهند .به ترتیبى که دیدم ،وقتى ،از آغاز تا

(وجدان بر) ،پویائى توحید و آزادى و رشد را بدنبال مىآورد
از این رو است که بیان راهنما و روش اهمیتى به تمام پیدا مىکنند:
 - 82/88روش شناختى که عقل آزاد باید در پیش بگیرد را در
تحقیقهاى دیگر 8و این تحقیق مطالعه کردهام :اصل راهنما (= موازنه
عدمى) و روش شناخت و سراغ کردن خاصه هایی که هر واقعیت دارد،
در مطالعه هر واقعیت ،و قرار دادن هدف در بى نهایت (بىکران الاکراه)،
مجموعهاى را بوجود مىآورند که ،در عین حال ،عقل را بر آزادى خویش
عارف مىکند و معرفت او را بر موضوع آن جامع و دقیق مىگرداند.
و نیز ،درکتاب کیش شخصیت و این کار و کارهاى دیگر ،روشهائى را
پیشنهاد کردهام که اگر عقل ،در رابطههائى بكار برد که بر قرار مىکند ،از
آزادى خود غافل نمىشود و از راه رشد بیرون نمىرود .حتى وقتى رابطه
ها را عقل هائى با یكدیگر برقرار مىکنند که در بند قدرتند ،عقل آزاد
مىتواند از آزادى خویش غفلت نكند ،سلطه گر نشود و زیر سلطه نیز
نگردد .در حقیقت ،وقتى عمل عقل کنش است و واکنش نیست ،روش او
بیانگر اصل راهنما و هدف و آگاهیش بر آزادى خویش مىشود .اما وقتى
عملش واکنش است ،آزادى خویش ،بنابراین ،اختیار هدف و روش را از
دست مىدهد .بموقع است ،ازنو ،یادآور شوم که عقل آزاد ،حتى اگر در
موقعى قرار گیرد که بظاهر ،جز واکنش ،نمىتواند کرد ،در این صورت از
آن پرهیز مىکند .در حقیقت ،یا کنشى که واکنش مىطلبد ،سخن حق
است ،عقل آزاد ،مىسنجد و حقانیت آن را تصدیق مىکند .وگرنه،
واکنش بدون ارزیابى ،حتى اگر ابراز حق باشد ،عمل به حق نیست ،فعل
پذیرى و تحمیل جبر به عقل است .چرا که ،در این تصدیق ،اصل راهنما
ثنویت تك محورى است .بر این اصل ،عقل فعلپذیر ،کارى به حق یا
ناحق بودن کنش عقلى که او بر خود ارباب کردهاست ،ندارد .واکنش او
اطاعت است .خواه کنش حق و یا ناحق باشد .بنابراین ،عقلاو ،ازکار
طبیعى و آزاد ،محروم است .بدین قرار ،رابطههاى عقلهاى آزاد ،مجموعه
هائى از کنشها و واکنشها نیستند ،مجموعه هائى از کنشها هستند .در
واقع ،آن مجموعهها که ،در آنها ،کنش ها یكدیگر را نقد مىکنند و عقلها
را به علم جامع و دقیق نزدیك تر مىکنند ،این مجموعهها هستند.
اما آن روش که به عقل آزاد امكان مىدهد همواره فعال بماند و
فعلپذیر نگردد ،کدام است؟ پیش از این روشى را شناسائى کردم که
عقل آزاد درپیش مىگیرد وقتى از هر سو در محاصره خشونت است.
اینك ،روش عمومى را برآن مىافزایم :دانستیم که عقل ،در مقام
شناختن ،بر موضوع علم خویش ،محیط مىشود .پس ،وقتى مىخواهد،
موضوع شناخت را چنان بشناسد که ،علم بر آن ،خالى از دلبخواههاى
ذهن او با شد و آزاد بماند ،خشونت نكند و خشونت زدائى نیز بكند،
ویران نشود و نكند ،رشد کند و رشد دهد ،این همانى جستن با آن
هستى عالم و توانا و ،...همچنان روش عمومى است:
 - 82/88/8موازنه عدمى ،بمثابه اصل راهنما ،مانع از آن مىشود که
عقل گرفتار ثنویت شود و ،در آن ،محور دوم (فعل پذیر) بگردد .به عقل
امكان مىدهد عمل را نیز ،یك پدیده ،در نظر آورد و ،مستقل از عامل،
ارزیابى کند .این روش را بیان آزادى مىآموزد :صحت یك قول در آنست
و نه در قائل آن .چرا که حق چون حق است خدا مىگوید و نه چون خدا
مىگوید ،حق است .پس ،برانسان است که به ظن اکتفا نكند و در فعل و
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قول ،از حقانیت آن تحقیق کند و اگر حق یافت بپذیرد.
 -82/88/2هدف را آزادى و رشد گرداندن ،دید گاه عقل را روشن
مىکند ،وقتى عقل ،از فعالیتهاى خود ،به هستى عاقل و هوشمند دانا و

8ـ سوره آل عمران آیه  69و  75و نحل  821و انعام 97
8ـ حق چیست؟ و تضاد و توحید ،فصل پایانى ،در روش شناخت بر پایه توحید

4ـ اصول راهنماى اسالم ،ابوالحسن بنى صدر ،فصل دوم

2ـ سوره نجم آیه  28و یونس  : 86دلیل حق در خود حق است و دلیل ظن در
بیرون آن

 5ـ اصول راهنما ،فصل چهارم در عدالت و کتاب عدالت ،فصل پایانى در عدالت بر
اصل موازنه عدمى و وقتى واجد خاصههاى حق مىشود ،از ابوالحسن بنىصدر
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88ـ نگاه کنید به خصوص به قسمتهاى  8و 7
Beyond, The Impasse New directions in development theory,
Zed Books , London and New York
87ـ Ainsi parlait / Par delà bien et mal / Crepuscul des idoles

پایان یك فعالیت ،عقل با هستى عاقل و هوشمند و دانا و توانا اینهمانى
مىجوید ،آزاد و در صراط مستقیم رشد است .بنابراین ،عقل آزاد بدون
خدا ،آزادى خود را از دست مىدهد .صیر به خدا و با خدا شدن و بیان
آزادى داشتن ،مجموعهاى را بوجود مىآورند که فراخناى فعالیتش بى
کران الاکراه مىشود.

 Zorathoustraاین سه اثر در یك مجموعه به چاپ رسدهاند:
friedrich Nietzche ,Oeuvres , Paris . mars 1001
21ـ نیچه ،هایدگر و گذار به پسامدرنیته ،ازگرگورى اسمیت ،ترجمه على رضا

* تحریر عقل آزاد به ساعت پنج و پانزده دقیقه بعد از ظهر 85
فروردین  8897برابر با  8آوریل  2111پایان پذیرفت .ابوالحسن بنى صدر

سید احمدیان ،بخصوص بخش چهارم ،در مدرنیته بىپایان یا پسامدرنیته،
نشر پرسش ،تهران  / 8897سنت ،مدرنیته ،پست مدرن ،گفتگوى اکبر
گنجى با داریوش آشورى ،حسین بشیریه ،رضا داورى ،موسى غنىنژاد

* و از آن تاریخ تا ساعت  2بامداد  8آذر  8882برابر  27رمضان
 8424و  24نوامبر  ،2118که تصحیح متن تایپ شده عقل آزاد به پایان
مىرسد ،این اثر ،بمثابه روش تجربه مىشد و مىشود و موضوع بحث بود
و هنوز نیز هست .حاصل تجربه و مطالعه و بحث ،در کتاب ،وارد شده ،کم
آن را افزون بر یك برابر و نیم و کیف آن را کم نقصتر و روشنتر گردانده
است .امید که کتاب ،بنفسه ،گزارش مىکند نقش یك اثر را ،در رشد
دادن و رشد پذیرفتن.

(دفتر اول) – بخصوص گفتگو با حسین بشیریه ،انشتار مؤسسه
فرهنگى صراط ،تهران 8895
28ـ لوموند دیپلماتیك ،دسامبر 8777
22ـ فصل دوم Alvin Toffler, Les nouveaux pouvoirs ,tarduction
francaise Edi Fayard
28ـ ژان پل سارتر( Nosée ،تهوع) (رمان)
24ـ در ص  884 - 889مثنوى معنوى جالل الدین محمد مولوى ،بكوشش
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